
       Januar på Kosovarja     
       Ønsker dere alle et riktig godt nytt år! 😊  
Håper julferien har vært fin, minnerik og avslappende for 

dere alle. 

 

Desember på Kosovarja var svært rolig. Lite barn som følge av 

omgamgssyke og tidlig ferie. Det ble ikke noe baking på oss slik som 

vi hadde ført i planen. Men litt juleforberdelser fikk vi gjort. Forkle 

og dikt ble sent med hjem, og vi er også svært stolt av julekunsten 

vår som henger på spiserommet. Det handler mest om at barna får et 

første møte med kunst i ulike former, og ikke det ferdige produktet. 

Det handler om å gjøre noe i fellesskap og oppleve tilhørlighet. 

I hele desember har radioen spilt julemusikk. Når vi tar fram radioen 

og skaper litt spenning med stemmen og ansiktsuttrykk, skapes en 

magisk stemning i rommet. Barna flokker seg rundt radioen og når 

musikken strømmer ut, er alle barna i bevegelse og kroppen fryder 

seg av musikkens rytmer.  

I desember fikk vi en ny jente på avdelingen- Maria. Hun er  

Barnegruppen begynner nå å fylles opp 😊   

Det er alltid litt spennende å ta fatt på et nytt år.   

 



I Januar har vi fokus på påkleding. Barna elsker klær, de 

prøver en vott, både på hode, føtter og hender. Vi øver 

oss litt på hvor alle klærne skal være på kroppen.  

 

Også språkutvikling gjennom børker vil være i fokus denne 

måneden. Det handler da om å få litt bedre rutine hos både 

små og store på det og sette seg ned med en bok. Vi vet at 

gevinsten for å lese bøker er stor, og det å gjøre barna 

glad i bøker er viktig og god start på barnas språkutvikling. 

 

Heidi har vært sykemeldt en periode og vil fortsette å være borte 

en en stund til. Fremover vil Gro-Anita og Vania gå inn for henne.  

 

2.januar begynte Luna hos oss. Vi er nå 10 barn på Kosovarja og 

barnegruppen er komplett. Det vil si at dagene vil ha et litt annet 

tempo enn det vi har hatt til nå. Vi må gjøre litt om på rutinene, og 

bli kjent med en større barnegruppe.  

 

28.januar får vi barnehagelærer student på Kosovarja. Tale- Hun skal 

være hos oss i 5 uker. Det gleder vi oss til.  

 

Minner igjen om å ha gode rutiner på å sjekke over skiftetøyet. 😊  

 

Ønsker dere en fin januar- Neste måned kommer solen tilbake  



 


