
Månedens sang        

Lurvelegg 

Han tar seg frokost på en furustubbe 

og heter Lurvelegg og er en gubbe. 

Med et øye, 

og to neser 

og tre hoder 

og fire bein 

og fem føtter 

og seks ører  

og sju negler av gråstein 

 

Han sier boblibubb når han snakker 

og han er mosegrodd og nokså vakker 

Med et øye.. 

 

Og han har spikerhår og barkehender 

og skjegg på ryggen sin og grønne tenner 

Med et øye.. 

 

Nå har han gifta seg den fjerde mai 

og fått ei kjerring som han er så gla' i 

Med et øye..  

 

              Viktige datoer: 

 Foreldresamtaler for Rødkløverne 

blir allerede i slutten av februar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hver tirsdag har vi bibelhistorier og nå i januar skal vi få 

høre lignelsen om å bygge huset på fjell. Vi skal, sammen med 

barna, finne ut hva Jesus mente med å bygge huset på fjell.   

Denne sangen starter vi samlingene med: Bombesikker av 

Skuland. Hør den gjerne på Spotify      

 

Sang: 

Bygg ikke hus på en sandstrand, bygg ikke hus på grus. 

Kanskje virker det okay, men en dag du angrer deg, du må 

bygge huset én gang til    

For du må bygge huset på et fjell, på en stødig grunn som 

ikke rokker seg. 

Så når stormen pisker på, er det fred i huset likevel. 

 

                       
 

Desember ble en fin måned her på Regnbuen. Vi hadde 

mange, gode opplevelser sammen. Stallfesten og 

nissefesten ble to magiske høydepunkt. 

Januar er her og vi håper at vi alle holder oss friske, både 

fra omgangssyke og corona. Vi har hatt heftige runder med 

omgangssyke og vi har lenge hatt tiltak i barnehagen mht 

vasking og matservering. Vi har ekstra lav terskel for å 

ringe til dere foreldre, om barnet er kvalm/vondt i magen.  

Nå har mange av oss hatt en god og lang juleferie og vi er 

klare for en ny start. Veldig kjekt å se barna igjen, det er en 

herlig gjeng.  

Vi starter vi opp med grupper med det samme og 

gruppene har valgt nye eventyr. På løvetann tar vi for oss 

Reveenka . Blåklokkene skal jobbe med Lille larven aldri 

mett og Rødkløverne Regnbuefisken, som handler om 

vennskap.  

Vi fortsetter å jobbe med inkluderende miljø. Vi ønsker at 

alle skal kjenne seg sett og hørt. Og at alle har venner i 

barnehagen. 

Vi roser barna når de gjør noe godt for andre. Og vi har tro 

på at det vi legger vekt på, får vi mer av.   

 

 

 

 

 

Foreldreforslag, månedens kinderegg: Denne måneden vil 

vi bruke forslaget KINO. Vi lager kino med billettsalg og 

saltstenger LAVALØYPA ?? 

   

 

Ønsker dere alle et velsignet nytt 

år! Håper dere får lage mange, 

gode minner sammen som familie 

i 2022! 

 


