
Litt om denne måneden 

Godt nytt år til dere alle! Godt å se dere igjen. 

Denne måneden begynner Dennis på 

Drømmehagen. Vi gleder oss veldig til å bli 

kjent med deg og til du blir en del av gruppa! 

Denne måneden vil vi ha ekstra fokus på 

fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Vi 

ønsker å lese mer bøker sammen, lære noen 

nye rim, regler og sanger. Kanskje vi får til et 

bibliotekbesøk for å låne litt nye bøker.. 

Utdrag fra rammeplanen:  

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og 

tekst skal barnehagen bidra til at barna:  

 bruker språk til å skape relasjoner, delta i 

lek og som redskap til å løse konflikter 

 leker, improviserer og eksperimenterer med 

rim, rytme, lyder og ord 
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Desember 

Desember måned forsvant fort av sted, og den har vært 

fylt med mange fine øyeblikk. Godt å komme inn til mye 

lys på avdelingen og julemusikk i bakgrunnen når vind 

og regn pisket på vinduet. Det har luktet jul på 

avdelingen når vi har bakt litt. Gøy å bake og ikke 

minst.. smake.  

Takk for kjempe godt oppmøte på foreldrekaffien! Så 

kjekt å se at dere finner noen å drøse med, at små og 

store trives i godt lag. 

Vi har hver dag hatt fokus på julens betydning. I samling 

har barna fått pakke opp krybbefigurene og vi har 

fortalt hva som skjedde i Betlehem for godt over 2000 

år siden, både gjennom dramatisering, fortelling og 

sang.  

Vi har hatt luciabesøk av de eldste i barnehagen og vært 

på stallfest på danseloftet. Her kom vi i skikkelig 

julestemning. Så heldige vi er som får oppleve alt dette! 

 

Vinter-regler 

Snøkrystaller 

Snøkrystaller, snø som faller. 

Snø på trærne, snø på klærne. 

Snø på bakken, au  – snø i nakken! 

 

Gå i skogen 

Gå i skogen, gå i skogen 

Hugge ved, hugge ved 

Fryse på føttene, fryse på føttene 

Løpe løpe hjem, løpe løpe hjem 

 

 

Viktige datoer: 

Planleggingsdag Fredag 17 januar.                                      

Da er barnehagen stengt. 

 

J A N U A R    

 Månedsbrev for Drømmehagen 


