Månedsbrev for
Bukkene bruse

Januar 2021
Hei, jeg heter Henry

Desember
Godt nyttår alle sammen og takk for det gamle!

Desember var en stemningsfull måned fylt med mange gode opplevelser, spenning og kos. Vi
hadde blant annet julebord, gikk nissemarsj, var på adventssamlinger, hadde juleverksted og
gikk rundt juletreet. Juletreet har vært en stor fasinasjon for mange og på mystisk vis har
julekuler forsvunnet og dukket opp i både lekekasser og sko

Barna viste et stort engasjement for rampenissen og alle hans gøyale påfunn. Han ble et
stort samtaleemne rundt måltidene da noen hadde rampenisse hjemme. I tillegg har vi i
Tommeliten vå egen rampenisse, som viste seg frem ved flere anledninger til barnas store
glede og skrekkblandet fryd. Det beste var nok da rampenissen gikk rett i fella til Askeladden
ute i sandkassen, da ble det mange sjokkerte ansikt og mye latter.

I desember har vi hatt mange samlinger med julekofferten vår. Her er det sangen «På låven
sitter nissen» som fenget barna best. Dermed har vi sunget, dramatisert og danset til denne
sangen opptil flere ganger daglig. Barna ble veldig opptatt av å lage grøt til nissen og snakket
mye om at han likte både sukker, kanel, smør og masse rosiner på grøten sin.

Januar
Vi ønsker Aldona hjertelig velkommen til oss på Bukkene i januar. Denne måneden vil vi
dermed ha fokus på å bli trygge på hverandre og danne nye relasjoner.
I uke 3 skal vi ha førstehjelpsuke i barnehagen, men vi på Bukkene har bestemt oss for at vi
starter allerede nå i begynnelsen av måneden med små drypp. Førstehjelpsuka blir dermed
en førstehjelpsmåned og temaet for januar.
Vi skal få besøk av førstehjelpsdukken Henry som er så uheldig og ofte havner i uheldige
situasjoner. Henry er et verktøy for å spre kunnskap om førstehjelp til barn. For oss på
småbarns avdeling vil fokuset være å vise omsorg for hverandre, spørre om det går bra og å

hente hjelp om noen trenger det. Fokusordene våre i samling fremover blir dermed: hjelpe,
vondt, lei seg, trøste og glad.
Førstehjelpsuken pleier ofte å inspirere til mye kreativ lek på avdelingen. Vi pleier å lage et
lite sykehus inne på grupperommet med sengebrisker, dyner, dukker og doktorleker. Her
kan barna få øve seg på å gi klemmer til hverandre, vise empati, bytte roller i leken og få
felles opplevelser.
Fra og med januar blir det nye turgrupper som er aldersinndelt. Alle 2018 barna på en
gruppe og alle 2019 barna på en gruppe. Vi kommer til å fortsette med de samme
lekegruppene hver onsdag. I tillegg til at mandag og fredag som tidligere står litt åpent for å
gi rom for den frie leken og la barna medvirke i hverdagen deres.
Gruppe 1: Alexander, Felix, Lilja, Markus, Lina og Endre
Gruppe 2: Emmeli, Ellinor, Matteo, Nora, Jonatan og Elias

Månedens sanger
•
•
•

Ted trøster – vennebyen
Bom shikka bom
HENRY – (sang om Henry førstehjelpsdukken som finnes på youtube)

Bursdager
•
•
•

8. januar – Markus 3 år
11. januar – Nikol
13. januar – Louise

Informasjon
•

Minner om at det hver måned blir lagt ut bilder fra avdelingen på barnehagens
nettside, ta gjerne en titt
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