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Godt nyttår! Vi hadde en fin og stemningsfylt desember på 

Dagros. Det var så kjekt å ta imot festkledde barn, da vi hadde 

desember kick off, med julebord. Kalkun med tilbehør slo godt 

an blant de fleste. Vi var ferdig med å lage julegaver tidlig og fikk 

dermed fin ro til julesamlinger, julebakst og andre kreative 

krumspring. Vi ser at ungene liker godt når det skjer noe ekstra, 

så det har vært skikkelig stas med både Luciafeiring og nissefest. 

Det var veldig trist da vi måtte avlyse julespillet for dere foreldre, 

men barna fikk heldigvis vist frem det de hadde øvd på til alle 

barn og voksne på de store avdelingene. 

I samlingene har barna fått hvert sitt hjerte med hjem med noen 

fine ord om seg selv. Vi er så glad i alle barna her på Dagros og 

det håper vi at store og små kjenner. De har gledet seg veldig til 

å få hjem pepperkakehjertet sitt i kalenderen og.  

 

Nb! 

På fredager er det turdag og vi ønsker at 

barna da kommer kledd med ull innerst og 

stillongs, ikke strømpebukse. Hvis de blir 

våte i beina på tur og trenger nye sokker 

så blir det kaldt å måtte kle av alt pga 

strømpebukse. (Vi ser helst at de kommer 

med ull innerst alle dager nå på vinteren, 

men spesielt på turdagen). 

Takk 

 

 
Satsingsområde Eventyr 

Vi fortsetter å ha fokus på eventyr. Barna får 

høre eventyr på ulike måter i grupper. Når vi 

deler barnegruppen ved samling er det lettere 

å skape engasjement og det gode samholdet.  

Løvetanngjengen skal få høre eventyret om 

skinnvotten. Vi anbefaler dere å lese dette 

hjemme og. Lei bøker på biblioteket eller søk 

det opp på nett. I dette eventyret møter vi 

mange dyr som barna skal få lære litt om, 

muligens de også kan lære seg hvordan noen 

av dyras spor ser ut? 

I januar skal vi høre om snøen som fikk fargen 

sin, og her skal barna få lære litt om hva snø er, 

hvorfor snør det, hvorfor er det ikke snø i alle 

land, hva kan vi gjøre med snø osv. Kanskje vi 

også får til å lage noe snø? 

Frem mot påske skal alle få jobbe ekstra mye 

med eventyret «Gullhår og de tre bjørnene». 

Det vil bli lest bøker, dramatisert og barna skal 

få kle seg ut, dramatisere og uttrykke seg 

kreativt med eventyret som tema. Dette er ett 

eventyr som inneholder både humor og 

spenning. Barna får også lære litt om antall, og 

størrelse i tillegg til fakta om bjørner. 

Den første uken i januar 

begynner det en ny jente 

på Dagros, hun heter 

Mathilde og er født i 2016. 

Snakk gjerne med barna 

deres om hvordan man tar 

imot nye barn og hvordan 

de kan være gode venner 

 

I februar begynner Maren 

Versland å jobbe hos oss 

på Dagros, i 100 % stilling.  

Det gleder vi oss til  

  Vasshus Gardsbarnehage 

  Telefon 

  Administrasjon /kontor:  

  51 42 39 78  

  Dagros: 47 70 55 69 

Mail adr. 

styrer: vagaba@online.no 

pedleder: 

gerd.kristin.valheim@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/


 

 

 

 

 

 

  

Hva trenger barnet i barnehagen nå? 

I den øverste hvite boksen i garderoben: 

 Tynn ull eller fleece genser og bukse 

 Tykk ull eller fleece genser 

 Tykke raggsokker 

I skapet i garderoben 

 To par sokker 

 To truser 

 To strømpebukser 

 To T-skjorter/ tynn genser 

 To bukser 

Åpen hylle i garderoben: 

 Tynn lue 

 Tykk lue 

 Hals 

 Tynne votter/fingerhansker 

 Tykke votter 

 Regnvotter 

På knaggen/sko hyllen 

 Vinterdress  

 Vintersko 

Inni tørkerommet på trallene: 

 Regntøy 

 Støvler- gjerne med for inni 

 

Det vil bli satt opp foreldresamtaler i februar. 

Vi henger opp lapp med tider på tavla i gangen, 

hvis tiden ikke passer ønsker vi at dere bytter 

innbyrdes og gir oss beskjed om det. 

Månedens tegn: 

Stol, seng, bjørn, gullhår, grøt,  

ugle, laks, slange, snø, blåklokke. 

Disse henger i garderoben. Ta gjerne en titt 

sammen med barnet. 

Litt vinterrim og sanger vi bruker nå 

Det sner og sner.  

Det sner og sner du, ja mer og mer du det er så 
morsomt , Hurra.  

Nå er det føre så vi kan gjøre så mye morsomt, 
Hurra.  

Nå tar vi kjelkene frem og vottene på, nå skal vi 
ake i bakken , hu hei hvor det skal gå! Svisj!  

 

 

Se opp, snør det. Mel: Gubben Noa.  

Se opp snør det, ja det gjør det,  

Tett i tett i tett.  

Snø i nakke, nese, Snø i hele fjeset.  

Se opp, snør det, ja det gjør det, Tett i tett i 
tett.  

 

 

Huttetu så kaldt det er: Mel: Tordenskjold.  

Huttetu så kaldt det er det er, det er skjerf og 
vottevær. Rim i busk og rim i trær, rim i denne 
visa her.  

Neglesprett og frosne tær det er røde nesers 
vær. Røde neser her og der. Ligner store 
tyttebær. 

 Mamma sier at det er riktig varme suppers 
vær. Men jeg ønsker meg en svær bolle iskrem 
til dessert 

 

 


