
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens nøkkel: 

”En trygg selvfølelse er en frukt 

 av hverdagens anerkjennende 

 blikk, ord og handlinger” 

 

 

 

 

Viktig informasjon: 

Planleggingsdag 2 januar.  

Skyvedør i vognskur: 

Skyvedøra i vognskuret lukkes helt opp på 

morgenen og skal ikke lukkes igjen av dere 

foreldre. Dette for å unngå slitasje på døra. 

Dersom barnet ditt trenger smøres med 

kuldekrem gjør dere foreldre dette når 

dere leverer, og vi kan smøre før vi 

eventuelt går ut på ettermiddagen. Tusen 

takk       

Foreldresamtaler holdes ca.  i uke 8 

 

 

 

 

 

Administrasjon/kontor mob: 907 00 153 

Mail: post@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no  

Måneden som gikk… 

Vi ser tilbake på en fin desember måned på Noas Ark. 

Julestemning på avdelingen med lys og pyntet 

avdeling. Barna har spesielt kost seg på madrassene 

foran «peisen», gjenre med en julebok. Vi har hatt 

stort fokus på julens budskap og brukt krybbefigurer 

til å fortelle historien om når Jesus ble født. 

Samlingene har for mange vært høydepunkt, og 

engasjementet har vært stort i å høre om 

juleevangeliet. Vi har sunget sanger som «Et barn er 

født i Betlehem», «Nå tenner vi det første lys», 

«julen er her» og «Josef og Maria» Kanskje disse 

sangene har blitt nynnet på litt hjemme også i løpet 

av måneden?  

Hva skjer denne måneden? ☺ 

Denne måneden vil vi innlede med å rette fokus mot 

fugler i nærmiljøet på denne årstiden. Hva spiser de, 

hvordan ser de ut – eller hvordan høres de ut? Kanskje vi 

til og med klarer å få øye på – og kjenne noen fugler? 

Barna vil også bli introdusert for eventyret Skinnvotten i 

samling. Her er det mange dyr vi skal bli bedre kjent med. 

Vi gleder oss til å se om temaet fenger, og hvordan vi kan 

videreføre det. 

Vi håper dere alle har hatt noen fine juledager sammen, 

og fått en fin start på det nye året  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanger vi synger 

«Der oppe på himmelen 

der fuglene flyr» 

«De E Godt å Ha Nogen» 

«Du og eg» 

Regle: «snøkrystaller» 

 

 

  

 

 

Faglig innhold/rammeplanen sier: 

Barnehagen skal fremme vennskap og 

fellesskap: 

«Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig 

som de skal få hjelp til å mestre balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta 

hensyn til andres behov» 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

