
Edderkoppene

Månedsbrev



Desember- viktige datoer å huske på. 

 Fredag 9 – Oljemuseet pepperkakebyen. Vi reiser 0930. 

Tirsdag 13 – Santa Lucia kl 15.00 Viktig at dere gir beskjed hvis dere ikke kan 
møte, slik at vi får ivaretatt ditt barn under framvisning. 
Ugelen kan ha hvit genser med seg og svart bukse. 

Fredag 16 – Nissefest. 

Onsdag 21- Konsert i kuppelhallen for 4-6 åringene. Konserten begynner 0930.  
Må være levert innen 0745. 

 Juleferie fra 21 Desember. Hvis du har sagt ditt barn skal komme i barnehagen i 
julen og plutselig finner ut dere skal ha feriedag, meld inn en dag i forveien. 
Dette går på at personalet vårt skal få mulighet å ta ut ferie i julen. 



Annen

informasjon: 

9.1.2023 FÅR VI EN NY ANSATT PÅ EDDERKOPPENE! 

HAN HETER JOMO. EN KJEMPE KUL FYR MED 

GRUNNUTDANNING SOM DANSEPEDAGOG! 
VI GLEDER OSS MASSE TIL Å BLI KJENT MED HAN ☺



Abonering på hjemmeside 

For å abonnere så går du innpå 
www.minbarnehage.no/emmaus , så velger du 
avdeling Edderkoppene, blar ned på siden og 
trykker abonner som kommer opp på høyre 
side.

Her kommer informasjon og ukesrapporten ut. 



Prosjektarbeid • Dette året skal vi på edderkoppene jobbe 
med temaet Naturen gjennom året.
Ved å jobbe med et slik tema får vi jobbet 
tverrfagelig gjennom rammeplan målene som 
barnehagen skal forholde seg til. Vi gir barna 
kjennskap til naturen, ivareta området og 
samfunnet rundt seg. Barna får oppleve 
prosjektet tett på kroppen gjennom å sanse, 
se og oppleve. 
Bærekraftig utvikling

• «Barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på 
jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn» - Rammeplan for barnehage



Sangene vi øver på 

AVDVENTSSAMLING SYNGER VI VERSENE TIL 
TENN LYS: TENN LYS MED TEKST – YOUTUBE

SANTA LUCIA HAR VI TO SANGER VI ØVER PÅ:  
SANTA LUCIA - LUCIASANGEN MED ANIMASJON - NORSKE 
BARNESANGER - JULESANGER – YOUTUBE – KUN FØRSTE 
VERSET. 

JUL I SVINGEN LYRICS - SANTA LUCIA – YOUTUBE

Sett på musikken 

hjemme, dans og 

syng med! En fin 

måte for barn å 

oppleve lek og 

læring på samme 

tid. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNsQFohu034
https://www.youtube.com/watch?v=ad1nEZBZYDE
https://www.youtube.com/watch?v=LbhqWPWm75g


“Books are a uniquely 

portable magic.” –

Stephen King.

I november + desember + januar 

leser vi Gutten som gikk til nordavinden og krevde 
igjen melet. 
AV Asbjørnsen og Moe. Rune Johanne Andersson.  En 

fantastisk historie om å ha for lite, å få hjelp, spenning, 

og mye moral.  

Silje har byttet ut noen av ordene som er i fortellingen 

for å forenkle den. Hvis dere ønsker å lese hjemme 

bare spør så ordner hun en kopi. 

I desember har vi som adventskalender 24 dager til jul 

av Eivind Herredsvela

Her får vi møte to mus som skal ut på juleeventyr! 

Meget så spennende fortelling. Her flettes alle julens 

tradisjoner inn i historien og spørsmål. 

Bildet er lånt fra 

google.

https://www.ark.no/forfattere/eivind-herredsvela


Hva skjedde I November?



I slutten av oktober drev gruppen på med en lite 
forskings eksperiment. De skulle måle vinden og
nedbøren som kom, kunne man fange vind? Hva skjer
med vann, vind + lys?  

For i Barnehagen vi skal legge til rette for at barna kan
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, 
samt synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen
med barna om sammenhenger i naturen. Dette henger
i trå med natur, miljø og teknologi – rammeplan for 
barnehagen. 
November kom inn med en bitene nordavind, regn fra
alle veier. Gjengen på edderkoppen ble introdusert til
Gutten og nordavinden. Denne har falt i god smak da 
gjengen vår sitter musestille å følger med. 



Slutten av November begynte vi 

å øve til den store dagen 13. 

Desember! 

Edderkoppene har bakt og smakt 

på om lussekattene kunne serveres 

til de foresatte.  Uglene har øvd 

mye på sangene med litt hjelp fra 

Dragene våre.  “ Vi må synge så 

høyt at de gamle ørene hører” 
Dette blir kjempe stats! 

Et lite hjertesukk fra oss på 

Edderkoppene : Vi blir veldig forstyrret I 

samling når mange blir levert mellom 

09.00- 0930. Kom gjerne før eller etter 

samlingen slik at vi ikke blir forstyrret. 

Det er mange barn som har behov for ro 
og fokus i denne tiden. 

I desember skal vi bruke tide på 

juletradisjoner, julegaver, bake og 

ha en hyggelig førjulstid. 

12/6/2022



12/6/2022



Samarbeid mellom hjem og barnehage 

 Desember byr på mange ulike juletradisjoner. Noen feirer ikke jul, 
noen markerer at solen snur og andre har religiøse markeringer. 

Rammeplan for barnehagen forteller at vi i barnehagen skal: 
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at 
kulturelle uttrykk har egenverdi. Gjennom arbeid med etikk, religion 
og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

 får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv 
og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert 
i barnehagen

 I samling tirsdag 20 desember skal vi ta opp hva dere gjør i juletiden. 
Her hadde det vært veldig kjekt om dere snakker sammen med 
barna, slik at de kan få fortelle om sine tradisjoner. De kan ta med 
bilder eller send på mail til Silje så kan hun skrive ut, eventuelt noe 
dere pleier å spise i julen som dere vil dele med oss ☺

Bildet er lånt fra 

google. –villa 

snøringmoen



EN RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE! 

12/6/2022


