MÅNEDSBREV FOR
TORNEROSE

JANUAR
KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Godt nyttår og velkommen tilbake i barnehagen 😊
Desember
Som alltid er desember en begivenhetsrik måned. Vi har hatt adventssamlinger,
julegaveverksted, nissefest på låven, julebord og mye mye mer.
Hver morgen har vi åpnet kalenderen. En del av barna syntes det var spennende fra
dag til dag å høre hva som sto i brevet, men de fleste var mest opptatt av å se hvilke
klistermerker og bilder som var på brevet.
I adventssamlingene satt alle barna fint og fulgte med. De synes det er veldig kjekt når
Sveinung spiller gitar. Noen har også lært seg noen av julesangene og sang med.
Vi har tatt frem juleboksen vår med julegjenstander og hatt språksamling med barna
når det har passet. De har blitt veldig flinke og har full kontroll på nisselue, julekule,
engel, juletre, snømann osv. Vi ser også at flere av de yngste viser mer interesse for
språksamlinger enn tidligere.
Nissefest på låven var nytt i år, og en stor suksess. Line og Aldona reiste av gårde med
de 5 2åringene som var i barnehagen den dagen til en låve på Sunde sammen med
resten av barnehagen. Vi var blitt invitert av tanten og onkelen til Lotte og Frida som
går på Bukkene og Snehvit, og det satte vi veldig pris på. Der fikk vi se griser og
kaniner, barna fikk prøve å sitte på traktoren, vi spiste grøt og gikk rundt juletreet. Og
så kom selveste julenissen med en liten godtepose til hver. Barnas høydepunkt var nok
traktoren og nissen.
På julebordet var alle Tornerosene ganske rolige og forsiktige under dansen på
fellesrommet, med de observerte mye de store barna som danset og herjet i store
ringer. Under lunsjen så vi nærmest stjerner i øynene på barna når de fikk spise pålegg
uten brød, fikk saltstenger og chips på tallerkenen, og fikk saft i koppene.
Desember var en måned med mye sykdom på Tornerose, og i barnehagen generelt.
For å redusere smitten smurte vi voksne maten til barna hele måneden og hadde
ingen pålegg stående på bordene. Det var også en del sykdom i personalet, som førte
til at vi hadde et par vikarer i løpet av måneden.
Alt i alt har desember vært en innholdsrik og stemningsfull måned.

Januar
I januar fortsetter vi med temaet kropp, bevegelse, mat og helse. I uke 3 skal vi ha
førstehjelpsuke (plan for denne uka kommer senere). Vi har valgt månedens
språksamling med utgangspunkt både i kroppen og førstehjelsuka, og skal ha
fortellingen «Gutten som hadde vondt». Fortellingen handler om en gutt som har så
vondt og som går ut i skogen for å bli bedre. Målet er å kunne leke og dramatisere
dette ute i skogen med de eldste Tornerosene i løpet av måneden. Vi kommer også til

å ha flere språksamlinger med de yngste Tornerosene, fordi vi ser de viser mer
interesse for samling nå enn før.
På fellesrommet skal vi legge til rette for bevegelsesglede og mestringsfølelse. Vi
kommer derfor til å lage ulike opplegg slik at det er noe alle kan like og alle kan mestre.
Vi har utarbeidet en ny plan for varmmat på fredagene. Nå er det lagt opp til at barna
skal være mer med på prosessen med å lage maten, så dette blir spennende.

”Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære
og fysisk og psykisk helse.”
Rammeplan for barnehagen, s 49 (2017)

Språksamlinger
I språksamlingene i januar skal vi ha fortellingen «Gutten som hadde vondt».
Fokusord: gå, snurre, hoppe, bøye, sove, vondt, gutt, rev, hare, mus, ugle og skog.
Sanger og regler: «hode, skulder, kne og tå», «fingrene våre (spiller vi med)» og
«Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du?»

Info
Helene som har vært på Askeladden det siste halvåret har blitt ansatt i en
stilling «på topp» i vår. Hun skal ha hovedbase inne hos oss på Tornerose,
men kommer til å hjelpe rundt der det trengs ved sykdom og ferieavvikling
hele våren.

Viktige datoer
10. januar – Juletrefest kl 16.00 (HUSK PÅMELDING)
19. januar – Planleggingsdag, Barnehagen stengt

Bursdager
8. januar – Miriam 1 år
10. januar – Therese
21. januar - Helene

Therese, Aldona, Siri og Line

2.
Lek

3.
Knøtteklubb

4.
Språksamling

5.
Fellesrommet

Varm mat:
spagettitroll
8.
Miriam
1 år

9.
Språksamling

TUR
Varm mat:
Tomatsuppe
med egg og
makaroni
15.
16.
Varm mat:
Kjøttboller, brun
saus, gulrot,
blomkål og
poteter

10.
Knøtteklubb

11.
Språksamling

12.
Fellesrommet

Varm mat:
Polsk suppe

17.

18.

19.
Planleggingsdag

24.
Knøtteklubb

25.
Språksamling

26.
Fellesrommet

FØRSTEHJELPSUKE

22.
TUR

23.
Språksamling

Varm mat:
Fiskekaker med
potetstappe,
hvit saus og
råkost
28.
TUR

Varm mat:
Pasta bolognese

Varm mat: Pizza

29.
Språksamling

30.
Knøtteklubb

31.
Språksamling

