Månedsplan for januar 2019 for
Menighetens barnehage, avd. Hærland
TEMA: Vinter og Snø
Rammeplan:
Barnehagen skal: Aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap.
Personalet skal: Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre,
oppleve vennskap og lære å beholde venner. Samt forebygge, stoppe og følge opp
diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre.
UKE 2
Mandag: Bibelsamling
Tirsdag: Grupper
Mandag 7. januar til 11. Onsdag:
januar
Torsdag: HA-MED-DAG! Skoleklubb og grupper
Fredag:
UKE 3
Mandag 14. januar til
18. januar

UKE 4
Mandag 21. januar til
25. januar

UKE 5
Mandag 28. januar til 1.
februar

Mandag: Bibelsamling
Tirsdag: Grupper
Onsdag:
Torsdag: Skoleklubb og grupper
Fredag: Eventyrsamling

Mandag: Bibelsamling
Tirsdag: Grupper
Onsdag:
Torsdag: Skoleklubb og grupper
Fredag: Eventyrsamling
Mandag: Bibelsamling
Tirsdag : Grupper
Onsdag: HA-MED-DAG!
Torsdag: Skoleklubb og grupper
Fredag: Vi ser hva barna er opptatt av….

Planen er et utgangspunkt, og endringer kan forekomme.

Månedsbrev Menighetens Barnehage avd. Hærland
Januar 2019
GODT NYTT ÅR og Velkommen 2019!
Håper alle har hatt en fin jul, og fått ladet batteriene litt. Vi i gang med et nytt år, siste
innspurt for dette barnehageåret og siste halvåret på avdelingen i Hærland.
Temaet for januar vil bli vinter og snø. Vi satser på at de blir noen fine dager med snø hvor vi
kan ake og gå litt på ski. Det blir eventyr i samling, sanger og aktiviteter gjennom måneden
med temaet vinter og snø.
Vi vil prøve å få til å gå på tur en gang i uka, men har ikke satt noen fast dag. Vi må se ann
været, grader og føre og vurdere om det er både hyggelig og forsvarlig å gå på tur med tanke
på barnas sikkerhet.
Hipp Hurra for Aron som ble 6 år 3. januar. Han ble feiret med sang, bananmuffins og piffen i
barnehagen.
Tilbakeblikk:
I desember koste vi oss og roa helt ned. Vi fikk allikevel tid til pepperkakebaking, luciafeiring
og julehemmeligheter. Adventsamling hadde vi hver mandag hvor vi hørte om juleevangeliet.
Ungene synes dette er veldig spennende og blir veldig engasjerte.
Takk til alle som kom på juleavslutningen/Luciafeiring med oss. Det ble en veldig hyggelig
ettermiddag. Torsdagen før jul hadde vi nissefest og da kom jaggu Nissen på besøk. Og han
hadde med godteposer til alle barna. Det var veldig hyggelig, og som takk sang barna ”På
låven sitter nissen” for han. Etterpå koste vi oss med ”Snekker Andersen og Julenissen”.
VIKTIGE BESKJEDER OG DATOER:



Husk å fylle opp kurvene til barna med skiftetøy etter jul, og pass på at de har det
utstyret de trenger for å kunne være ute i dagens vær!
Merk alt av barnehageklær til ditt barn! Da vet også vi i personalet hvem som eier
hva og ting havner på riktig plass 

Hilsen fra Katarina, Wenche, Ingunn og Marianne!

