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Januar
Januar var en innholdsrik måned med blant annet bamsesykehus, førstehjelpsuke og
språksamlinger. Denne måneden var temaet kroppen og vi hadde derav mye fokus på kropp
og bevegelse. Bukkene er en aktiv gjeng med mye energi, så dans og ulike
bevegelsesaktiviteter har blitt godt tatt imot av gjengen. Barna har gjennom øving og prøving
av ulike bevegelsesleker og dans tilegnet seg nye ferdigheter, de har opplevd mestring og vært
en del av et spennende sosialt samspill. Vi har hatt en samling hver dag hvor bevegelse har
vært i fokus, her har vi blant annet krøpet som løver, balansert som elefanter og løpt som
antiloper. Vi har hatt yoga, laget disco og danset til «let it go» med den beste innlevelse.
I førstehjelpsuka var det mange leger og sykepleiere inne på bukkene. Både bamser, dukker
og voksne ble til pasienter som trengte å fikses. Da vi hadde bamsesykehus ble alle bamsene
plastret godt og barna hjalp med glede å spise bamsenes «medisin» (non- stop). Det var
plutselig mange av barna som mente at bamsene deres trengte mer medisin 

Februar
«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å
bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk» (Rammeplanen, 2017

Denne måneden vil drama være et felles tema for hele barnehagen. Fellesrommet vil dermed
bli omgjort til en liten teatersal hvor barna kan få utfolde seg kreativt gjennom lek, dans,
drama og annen skapende virksomhet. Vi på bukkene har valgt og ta utgangspunkt i eventyret
om gullhår og de tre bjørnene, på grunnlag av barnas store interesse for eventyr.
Vi ønsker å formidle eventyret til barna både gjennom å fortelle med konkreter, lese boka og
at vi voksne dramatiserer eventyret for dem. Grupperommet inne på avdelingen skal i den
anledning denne måneden bli omgjort til bjørnene sitt hus, hvor det er senger og stoler i ulike
størrelser. Målet er å skape et rom med magiske rammer som kan inspirere barna til videre lek
og skaperglede. På rommet vil rekvisitter som tilhører eventyret være tilgjengelig for barna
slik at de får tilgang til rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer. Gjennom å formidle eventyret til barna gir vi dem ulike inntrykk, som de
igjennom leken kan skape sine egne uttrykk. I tillegg vil de gjennom formidlingen få felles
opplevelser som videre kan bli felles referanser i leken og følelsen av å være en del av et
fellesskap.
Den 22 februar er det duket for karneval i barnehagen, og temaet er drama. Dette betyr at vi
drar med oss eventyret om gullhår og de tre bjørnene inn i karnevalet. Vi vil dermed bruke litt
tid på å lage kostymer sammen med barna, slik at de får medvirke og være medskapende i
hele prosessen. Alle barna får dermed det samme kostymet, men med sin personlige vri.

I begynnelsen av uka hadde Endre sin første dag hos oss og de andre barna har tatt han godt
imot. De syntes det er veldig stas med en ny lekekamerat og vi gleder oss til å bli bedre kjent
med Endre 

Brukerundersøkelsen
Da har vi fått resultatene på brukerundersøkelsen og ønsker å takke alle som har tatt seg tiden
til å svare. Resultatene på brukerundersøkelsen i år var veldig gode, noe som vi syntes er
utrolig stas. Dette sier oss at dere ser det arbeidet vi gjør, noe vi setter stor pris på. Vi kommer
til å fortsette å jobbe for at avdelingen skal være best mulig for dere og barna deres.
Vi har gått gjennom brukerundersøkelsen i detalj og funnet ut at vi ønsker å ha mer fokus på
hygiene. Vi har gått gjennom rutinene våre for å se hvordan de fungerer. Vi er blitt enige om
at rutinene med håndvask før vært måltid, vask av leker og generelt renhold fungerer, men at
vi kan bli bedre til å «skjerpe» rutinene i sykdomsperioder. Vi har blant annet blitt enige om
at vi i slike perioder ikke setter pålegg på bordet, men heller smører maten til barna og at vi er
ekstra nøye på vask av leker slik at smitten ikke sprer seg.
I denne anledning ønsker vi også å nevne at vi er åpne for spørsmål og tilbakemeldinger, og at
dere ikke trenger å være redde for å spørre om det dere lurer på.

Månedens sanger



Bjørnen sover
Gullhår og de tre bjørnene

Bursdager:




Endre 1år – 7 februar
Kaja 3 år – 15 februar
Anna 2 år – 23 februar

Informasjon:



Nikol jobber halve dager inne på Snehvit for tiden, og dermed er Claudia hos oss en
stund fremover.
Vi har oppdaget noen tilfeller av «blåmann» på vognene. De dette gjelder har blitt
informert, men vi anbefaler alle å ta med seg vognene hjem i helgen etter en våt
periode, slik at vognene kan tørke.
Hilsen Tonje, Claudia, Helene og Louise 
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