MÅNEDSBREV FOR SKUTA – JANUAR 2017
Godt nytt år, alle sammen! Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år! 3.januar er vi så heldige å
få to nye barn på avdelingen, Mio-Leander og Ole Magnus. Vi gleder oss til å ønske de
velkommen på Skuta!

EVALUERING AV DESEMBER
Desember har vært en måned med mange aktiviteter og tradisjoner. Hver dag i desember
har vi inne på Skuta hatt samlingsstund hvor vi har lest fra boken «24 dager til jul» av Eivind
Herredsvela. Her har vi benyttet oss av konkreter og barna har latt seg rive med. Vi har også
tegnet opp 24 ruter på vinduet inne på avdelingen, og vi har hengt opp et rødt hjertet med
en aktivitet på, hver dag. Her har vi gjort alt fra å smake på dadler, se på julepynten i byen, til
å ha formingsaktiviteter. Dette gjør vi med bakgrunn i rammeplanen som sier følgende;
«Norge er i dag et multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og
respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta
med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven». (Kunnskapsdespartementet, 2011,
s.39). Rammeplanen sier også at «barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger
grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper. Bevissthet om egen
kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til at barn kan sette seg inn i andres
ståsted (KD, 2011, s.30).
JULELUNSJ
Tirsdag 6.desember fikk barna servert tradisjonell norsk julelunsj i barnehagen. Som besto av
blant annet egg, spekeskinke, laks, ørret, ost, sild, rundstykker og grønnsaker. Det ble en
suksess som vi helt klart skal gjenta neste år!
LUCIA
13.desember markerte vi Lucia i barnehagen. Foreldre/foresatte ble i forbindelse med dette,
invitert til å komme å se barnet deres gå i luciatoget og spise lussekatter.
NN-DAGEN
14.desember fikk vi besøk fra Norsk nødhjelp som hadde en liten fellessamling rundt temaet
«omvendt julekalender» for alle tre avdelingene på Brua.
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NISSEFEST
15.desember var det duket for nissefest med mange søte smånisser her i barnehagen. Vi
spiste risgrøt, gikk rundt juletreet, sang julesanger og fikk besøk av nissen. Til stor stas for
barna!

PLANER FOR JANUAR
PLANLEGGINGSDAG
2.januar er det planleggingsdag i barnehagen, og vi holder derfor stengt!
GYMSAL
Hver mandag i januar skal alle Skutabarna i gymsalen. Det er derfor ønskelig at barna blir
levert i god tid, slik at vi er klare til å gå til klokken 09:15. Om fysisk aktivitet sier
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver følgende: «Variert fysisk aktivitet både
inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.
(KD, 2011, s.35). Vi har også erfart at dette er noe barna har stor glede og utbytte av.
TURDAG
Skuta har fast turdag hver onsdag. Vi vil denne perioden ha spesielt fokus på å gi barna
varierte naturopplevelser. Vi vil fortsette å benytte oss av de flotte nærmiljøet vårt. Her
støtter vi oss til rammeplanen som sier at «Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til
gode opplevelser og læringsmuligheter». (KD, 2011, s.48). Vi går fra barnehagen klokken
09:30, så det er ønskelig at barna er på plass i god tid til det.
TEMAARBEID

Denne perioden vil vi ta for oss vinter som tema. Vi vil gi barna nye erfaringer og opplevelser
knyttet opp til nettopp dette. I form av eventyr knyttet opp til vinter, sang og
bevegelsesleker, formingsaktiviteter, fokusord, og gjennom å gå turer med egne bein og
bruke sansene. Barnehagen skal ifølge rammeplanen «bidra til at barn får gode erfaringer
med friluftsliv og uteliv til ulike årstider» (KD,2011, s.36).
Temaarbeidet vil vi i løpet av måneden dokumentere med jevne mellomrom på avdelingen.
Her viser vi igjen til rammeplanen, hvor det står følgende «barnehagen skal bidra til at barn
blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær» (KD, 2011,
s.38).
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MÅNEDENS GRØNNSAK
Månedens grønnsak er potet, som er en av våre viktigste ernæringskilder, med høyt innhold
av karbohydrater, jern og vitaminer! Vi skal gjennom måneden forsøke å integrere poteten i
varmmåltidet vårt en gang i uka, eksperimentere med bruken av poteter inn i
formingsaktiviteter, samt forsøke å så vår egen potetplante. Det tror vi blir spennende!

Håper alle får en flott start på det nye året! Hilsen Tonje, Henriette og Julie
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MÅNEDSPLAN - JANUAR 2017
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

01

02.

03.

04.

05.

06.

PLANLEGGINGS
DAG
(Barnehagen er
stengt)

LEK INNE/UTE

TURDAG (Vi går
fra barnehagen
09:30)

VARM MAT:

LEK INNE/UTE

02

PROSJEKT/

PROSJEKT/

AKTIVITET

AKTIVITET

09.

10.

11.

12.

13.

GYMSAL

VARM MAT:

TURDAG (Vi går
fra barnehagen
09:30)

FORMINGSAKTIVITET

PROSJEKT/

OVNSSTEKT LAKS,
GRØNNSAKER OG
POTETER

03

GROVE PANNEKAKER

AKTIVITET

16.

17.

18.

19.

20.

GYMSAL

VARM MAT:

TURDAG (Vi går
fra barnehagen
09:30)

LEK INNE/UTE

LEK INNE/UTE

PROSJEKT/

PROSJEKT/

AKTIVITET

AKTIVITET

BAKT POTET

Nora fyller 2 år! 
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23.

24.

25.

26.

27.

GYMSAL

VARM MAT:

TURDAG (Vi går
fra barnehagen
09:30)

LEK INNE/UTE

PROSJEKT/

FISKEBOLLER MED
POTETER OG
GRØNNSAKER

05

(Vi feirer Abdifatah som
fyller 3 år, 21.januar!)

AKTIVITET
PROSJEKT/
AKTIVITET

30.

31.

01.

02.

03.

GYMSAL

VARM MAT:

TURDAG (Vi går
fra barnehagen
09:30)

FORMINGSAKTIVITET

LEK INNE/UTE

PIZZA MED
POTETBUNN

PROSJEKT/
AKTIVITET

ENDRINGER KAN FOREKOMME!
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