
 

 

Månedsbrev for desember. 

November går mot slutten og vi går mot juleforberedelser på Skrukketroll. Månedsbrevet 

kommer derfor litt tidlig pga datoer som er greit å vite om. 

I november har vi hatt tema høst og vennskap og vi har hatt turer i Ugle og Ekorngrupper.  

Uglene har lange turer sammen med Stankelbein og Tusenbein. Vi skriver vennskapskort 

hvor alle sier noe fint om den som skal få kortet. Veldig kjekt å se hvor viktig dette er for den 

som får det, og de som sier noe fint. 

Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser i denne førjulstiden med adventsamling, baking, 

juleverksted, litt gaver, mye sanger nissefest og luciafest og juleverksted sammen med 

tusenbein og stankelbein. Julesamling i Petri kirken med hele avd og konsert i konserthuset 

for 4 og 5 åringene. 

Adventsamlingen starter 09.15 så fint om alle er kommet til da. Vi tenner lys trekker 

kalender som viser dagens aktivitet eller en bok, sang og juleord. 

Vi kommer også til å fortelle om juleevangeliet ved bruk av julekrybbe. Dette blir på et helt 

enkelt nivå som en fortelling. Legger ved kapittel fra rammeplanen. 

Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende 

verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier 

som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt 

i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik 

som FNs konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter 

(barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i 

selvstendige stater (ILO-konvensjonen). 



Dersom noen ønsker at deres barn ikke skal være med på dette så si fra så får de en 

samling som passer for dem. Det gjelder også for kirkebesøk. Det er voksne som er i 

bhg sammen med de som ikke skal være med. 

  

Bursdager denne mnd:       HIPP HIPP HURRA 

Gustav 5 år 13.desember 

Imran 3 år 30.des 

 

 

Datoer som er verdt å merke seg: 

7.des : St .Petri kirken kl 10.00. Alle må være i bhg til kl 09.00 

               Uglene skal gå Lucia og noen skal være med på julespillet. De skal ikke si noe.  

               Minner igjen om at dersom noen ikke ønsker at barnet deres skal være med så gi          

               oss beskjed. 

 

13.des: Lucia fra kl 15.00-16.00. 

              Nytt av året er at alle barna synger og uglene går tog etterpå. 

              Vi serverer lussekatter, saft og kaffe inne eller ute alt etter været. 

 

 14.des: Nissefest med julegrøt. De som ønsker kan kle seg i nisseklær . 

 

19.des: Julekonsert i konserthuset for 4 og 5 åringene kl 12.30 

              3 åringene er i bhg og får se julefilm og smake på kakene. 

 

Da gjenstår det å takke for dette året og vi ønsker alle en fin 

førjulstid.  

                 

Hilsen Marit-Elise, Kirsti, Mari, Linn Helen og Johanna   


