
 
KOLLBERGE FAMILIEBARNEHAGE 

Så har vi lagt 2016 bak oss. Håper alle hadde en god og fredfull jule- og 

nyttårsfeiring. Vi ønsker alle alt godt for 2017. 

MÅNEDEN SOM VAR: 

Desember måned var preget av forventning og overraskelser. Hver dag tente vi 

adventslys og sang adventsangen. Vi telte ned mot jul ved å trekke 

julekalenderen. Stor stas å få trekke pepperkakehjerte og få en julesang. 

Med desember flyttet også Rampenissen inn i barnehagen. Han fant på de 

utroligste ting. En dag hadde han pakket inn doen i julepapir, en annen dag grillet 

han pølser til oss ute, hver dag fant han på nye ting. Dette skapte spenning og 

artige opplevelser for barna. 

Barna har bakt julekaker, pyntet, knust og spist pepperkakehus, laget julegaver 

og julepynt. De har fått bruke kreativiteten og finmotorikken og kjent på gleden 

over å lage fine ting og tenke på andre som de kan glede. 

Alle lagte julekort som de eldste reiste til Ålgård og sendte i posten. De tok seg 

også en førjulsrunde på senteret. 

Vi hadde nissefest med julemusikk, ansiktsmaling, grøt,saft og julekaker. 

Rampenissen hadde lagt snømann av doruller og han hadde gaver til barna. En 

skikkelig festdag! 

Vi har hatt tilvenning for en ny gutt. Kjekt å få flere med på laget. 

Vi har også feiret 2årsdag. 

DENNE MÅNEDEN: 

Nå ligger et nytt år foran oss med nye muligheter for læring og gode opplevelser 

i et godt fellesskap med flotte barn og voksne som er tilstede for barna. 

Tema for januar er VINTER.  
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all 
slags vær.   
Gjennom arbeid med fagområdet natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at 
barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet.  
Personalet skal  ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og 
stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen.  

         Rammeplanen s. 45/45 

Vi ønsker oss frost og snø som vi kan boltre oss i og utforske. Kanskje vil vi 

erfare hvordan vestlandsvinteren kan ligne på høsten. Uansett vil vi snakke om 

vinter, synge vintersanger, ha ulike aktiviteter ifht temaet. 

 

Det blir Språksprell for 4 åringene hver onsdag. Vi fortsetter med riming. 

 

Vi vil fortsatt bruke tid til tilvenning. Det er god investering at både det nye 

barnet og de andre blir godt kjent og finner sin plass i barnehagen. 

 



VIKTIG INFO: 

Sjekk jevnlig om barnet ditt har nok skifteklær og at det har klær og sko som 

passer til været. 

 

Medlemmer i SU(samarbeidsutvalget): 

Silje Førland 

Laila Hølland Berner 

Ta kontakt med dem hvis dere vil ta opp ting som gjelder hele barnehagen. 

 

Gå gjerne inn på barnehagens hjemmeside kollberge.barnehageside.no 

og på Kollberge familiebarnehage sin facebookside. Her finner dere masse nyttig 

informasjon og dokumentasjon på det barna deres opplever i barnehagen. 

 
 
Hilsen  oss i Kollberge 
Gunvor, Merete, Linda og Marit 

 

 


