Fødselsdager:
✓ Molly S. 4 år fredag 2. februar. ☺ ☺ ☺ ☺
✓ Isak 6 år søndag 4. februar. Feires mandag 5. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Barn som slutter: Ariel og Matheo har nå fått plass i nærbarnehage i Buvika, og
slutter hos oss. Siste dag for de blir onsdag 31. januar. Det blir trist for oss og
gi slipp på dem, men ønsker de lykke til videre. Så holder vi kontakten da. ☺
Overskudd juletrefest: dere hadde en kjempeflott juletrefest! ☺ Takk til
komiteen som arrangerte, og som brukte en søndag til dette! Skulle gjerne ha
deltatt, men var bortreist den helga. Overskudd på 1400,-kr er lagt i turkassa.
Kanskje blir det en togtur utpå våren en gang, flere barn har kommet med ønske
om å reise med tog. ☺
Tema/aktiviteter:
✓ Vinter og uteaktiviteter. Vi har frosset vann (med konditorfarge) i
melkekartonger over en lengre periode. Har nå 40 kartonger stående på
terrassen. Skulle ha startet prosjektet med å lage kunstverk onsdag 24.
januar, men så kom mildværet, og isen smeltet til vann igjen. Nå venter vi
bare på nye dager med kuldegrader. ☺
✓ Vi er i gang med å lage norske flagg etter forespørsel fra Trondheim havn:
”Som noen av dere kanskje vet kommer det et cruiseskip i år på selveste 17.
mai. Det er forventet ca. 4500 besøkende på den båten og mesteparten vil
være tysk siden cruiset starter i Hamburg.
Det å feire 17. mai er jo en helt spesiell opplevelse for alle, men særskilt for
tyskere som ikke feirer sin nasjonaldag i det hele tatt, og det å vifte flagget er i
alle fall ikke noe som knyttes til positive tanker.
Men nå har vi muligheten til å få dem til å oppleve at dette kan være noe helt
fantastisk og unikt – på 17. mai i Trondheim!
Det er derfor jeg lurte på om ikke barna i barnehager i Trondheim hadde lyst
til å fargelegge et norsk flagg hver som kan festes på et slags grillspyd
deretter og deles ut til gjestene på kaia.
Om de hadde skrevet navnet sitt (fornavn) og alder på baksiden så hadde det
vært et utrolig fint minne for besøkende den dagen.”
Vi har svart ja på dette, og er i gang med flaggene. ☺
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✓ Miljøvern, og gjenbruk av avfall. Vi skal forsøke oss på å lage nytt papir av
papiravfall.
✓ Tirsdag 6. februar er det Samefolkets dag. Dette markerer vi med å ha
en samisk uke, der vi lærer litt om samene, leser samiske fortellinger,
lager det samiske flagget og lager samisk mat.
✓ Fastelavn. Hva betyr skikken, hvor kommer den i fra og hvorfor har vi
fastelavn?
✓ Tirsdag 13. februar inviterer vi til fastelavnskafé, fra kl 15.00.
✓ Karneval tirsdag 20. februar. ☺ Når dere begynner å planlegge barnas
kostymer, tenk på at vi har yngre barn i gruppa som kan bli skremt. Unngå
masker og kostymer som kan skremme, og våpen, sverd o.l.
✓ «Kokkegruppe» hver tirsdag.
✓ Gym annenhver fredag.
✓ «Barn hjelper barn». Vi deltar nok en gang i FORUT-aksjonen. Vi lærer om
barn i andre land, som trenger vår hjelp, og hvordan vi kan bidra.
Påbegynnes i slutten av måneden, og avsluttes i mars med en FORUT-kafe.
Fastelavnskafé:
Tirsdag 13. februar inviterer vi til fastelavnskafé fra kl 15.00. ☺
Vinterferie:
Uke 8 er skolens vinterferieuke. Gi oss beskjed dersom noen av ”våre barn” tar
fri denne uka. Også evt ferie ut over denne uka.
Sko-trekk: I tråd med tiden, vårt miljøarbeid og det store fokuset på å få ned
plastforbruket kommer vi til å slutte med sko-trekk. Har lenge tenkt på dette
unødvendige store plastforbruket, og når vi nå hører at flere slutter å tilby skotrekk henger vi oss på. Vi bruker opp de trekkene vi har – deretter blir det å ta
av skitne og våte sko. Har tillitt til at alle er i stand til å vurdere dette, bare
gjør som dere gjør hjemme. ☺
Lommelykter: vi ber om at lykter med knappsellebatteri ikke tas med i
barnehagen. Gjelder også de som henger på jakkene. Vi har barn som putter
disse i munnen, selv om de henger på jakka – og selv om det ikke henger på egen
jakke. PS. gjelder så klart også leker som inneholder batteri. Heller ikke
ordinære lommelykter er det ønskelig at barna leker med i barnehagen, uheldig
om barn lyser hverandre i øynene.
Ny kalender: Nytt år og ny kalender med bilder av barna. Har fått spørsmål om
det går an å få kjøpe kalenderen, og det går selvfølgelig an. Gi beskjed, så lager
vi en liste og bestiller opp. Koster 199,- kr. ☺
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Forskningsrapport: Omfanget av og forløpet til psykiske vansker hos barn har
vært kartlagt over 10 år i Trondheim, gjennom prosjektet Tidlig trygg i
Trondheim. Det foreligger nå resultater i form av en rapport:” Ti funn om
ADHD, atferdsvansker og overvekt hos barn”. Dette er noen av funnene fra
forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim (TtiT). Det er nå 10 år siden
oppstarten, hvor et tilfeldig utvalg av tusen 4-åringer og deres familier i
Trondheim ble plukket ut til en undersøkelse. Barna og foreldrene har blitt fulgt
opp hvert andre år med omfattende undersøkelser i form av intervjuer,
spørreskjema, tester og observasjon. Prosjektet fortsetter.
Gjengir her punkt 10, som sier noe om funn knyttet til størrelsen på barnehagen.
Og den taler i vår favør. ☺

10. Størrelse på barnegrupper og hvordan hverdagen i barnehagen er
organisert, påvirker barnas evne til å knytte seg til de voksne i barnehagen.
Dette påvirker i sin tur hvor stor risiko barnet løper for mer atferdsvansker
og konflikt med læreren sin når de begynner på skolen. Små grupper og
lukket avdelingsstruktur på barnehagen legger det beste grunnlaget for en
god start på skolelivet.
Les gjerne hele rapporten, den finner dere her:
https://gemini.no/2018/01/ti-funn-adhd-atferdsvansker-overvekt-hos-barn/

Besøk også gjerne vår hjemmeside, den har fått nytt design: www.sandbakkenbarnehage.no
Mvh
Randi
26.01.2018

3

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Uke 5

Torsdag
1.

Fredag
2.

Førskolegruppe

Molly 4 år!
☺☺☺☺
Tur til
biblioteket for
å låne bøker
til” samisk
uke”

Uke 6
Samisk
uke

5.

6.

Isak 6 år
søndag 4.
februar. Feires
i dag!

Kokkegruppe

☺☺☺☺☺☺
12.
Uke 7

7.

8.

9
GYM

Førskolegruppe
Samefolkets
dag, vi lager
den samiske
retten Bidos
13.

14.

15.

Kokkegruppe

16.
TUR

Vi baker
fastelavnsboller

Førskolegruppe

Fastelavnskafé

19.
Uke 8

20.

21.

Kokkegruppe

26.

27.

23.
GYM

.
Førskolegruppe

KARNEVAL

Uke 9

22

28.

Kokkegruppe

4

