
Månedsbrev januar Reben 
 

Da var årets første måned forbi og for oss på Reben har den vært innholdsrik. Vi kom raskt i gang 

med basseng-besøk igjen, og de fleste barna er blitt veldig trygge i vannet. Det er fint med en liten 

gruppe hver gang, det blir en veldig rolig atmosfære og vi bare koser oss sammen. Vi har med 

matpakke som vi spiser i garderoben før vi går hjem, og som regel er vi innom Rema på turen, hvor vi 

ser litt på tall og priser, og kjøper banan og rosiner 😊 Veien tilbake til barnehagen er jo ganske lang, 

men det går veldig greit.  

 

Tidlig i måneden hadde vi en dag valg under Bjørneklubben. Barna skulle få stemme over hva tema 

fremover skulle være, og da ordnet vi til valglokale og stemmeurne, og barna gikk èn og èn inn på 

hemmelig valg. Etterpå ble stemmene talt opp; og temaet Universet vant. Noen jublet og noen gråt, 

akkurat som et hvilket som helst annet valg 😊  

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (KD2017, s 27) 

I forbindelse med temaet kontaktet vi fadderklassen på skolen (4.klasse) og spurte om de ville 

invitere oss på et opplegg hvor vi kunne gjøre noe sammen. Dette synes de var veldig hyggelig og 

onsdag 30.1 gikk vi opp til skolen etter frokost. Der ble vi tatt veldig flott i mot og barnehagebarna 

ble satt i grupper sammen med skolebarna. Vi startet med en navnelek. Deretter hadde 4.klasse 

fremlegg for oss, hvor de fortalte om Jupiter, Sola og romvesen, blant annet. Etter utetid var det 

felles lunsj på SFO. Tilslutt lagde vi romskip, av flasker som ble malt og dekorert på mange ulike 

måter.  En flott dag for små og store! 

 

I uke 4 hadde vi Forsker-uke. På avdelingen hadde vi noen forsøk, hvor alle hadde beskyttelsesbriller 

på, for den ordentlige forsker-feelingen. Henny lagde blant annet vulkan, se bilder hengt opp. Tirsdag 

den uka var vi på besøk hos BUA-klassen på videregående. De hadde stasjoner med ulike forsøk 

barna etter tur fikk delta i, dette var tydelig spennende, og stas 😊  

 

Flere besøk har vi hatt denne måneden. 2.klasse var her en torsdag og 1.klasse en fredag. Da var det 

full rulle og mange glade gjensyn. Brakerne fra Neverdal barnehage var her en tirsdag, og de fant seg 

godt til rette sammen med oss. Vi planlegger tur til dem om ikke så lenge for å opprettholde 

relasjonene. En av bjørneturene våre har vært til Henny`s hjem. Da var det leting av gjemte skatter 

ute i hagen, før regnet for fult slo over oss, og vi fortsatte innendørs med pølsekoking og 

vaffelsteking. 16.januar tok vi turen til biblioteket på Ørnes, hvor vi først var og vinka til turistene på 

Hurtigruta. Etter en stund på biblioteket gikk vi til Ørnes hotell og spiste pizza til lunsj 😊 Buss er stas 

for mange! 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike 

landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt 

(KD2017, s. 56) 

 



Annenhver torsdag(oddetallsuker) er vi i hallen fra kl 11-12.30. Fint om barna har med seg innesko 

disse dagene, da det er kaldt der. Her får de boltre seg i mye fri lek, samt at vi organiserer litt også.  

17.januar var vi på besøk hos Kulturskolen og Ørjan Vatneberg introduserte oss for alle de ulike 

instrumentene de har der. Barna fikk prøve det meste, og mange var veldig ivrige. Barnehagen skal la 

barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn; her fikk 

de prøve instrumenter fra ulike kulturer- og flere av barna kunne navnene på mange av 

instrumentene 😊  

 

 

 

I februar har vi også mye på kalenderen. Følg med på denne, henger på tavla vår i garderoben. Spør 

om dere lurer på noe😊  

Elisabeth er borte hele måneden i forbindelse med studier, det blir ulike vikarer (Itab i uke 6).  

 

Ønsker alle en fin februar, vi gleder oss til sola snart er tilbake! Hilsen oss på Reben

  

 



 


