
Månedsbrev for desember  

Kjære foreldre 

November nærmer seg slutten og vi er klare for å nyte adventstiden sammen i 

barnehagen.  

I desember skal vi ha fokus på jul, og tiden før. Målet for desember er at; barna 

skal få gode opplevelser rundt jul, og juleforberedelser i barnehagen. Barn i ett- 

to års alderen har lite erfaring og forventninger til hva som skal skje i 

adventstiden. Derfor skal vi ha fokus på aktiviteter hvor vi kan bruke sansene 

våre som; smake, se, lukte, høre og føle.  

Personalet skal sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at 

barn kan bidra i egen og andres læring.  

I desember er det mye som skjer 

Torsdag 1. desember begynner Luka på Lynghumlene. Vi gleder oss masse til å bli 

kjent med Luka, og ønsker han hjertelig velkommen til oss        

Tirsdag 6. desember er det bakedag. Vi deler oss inn i grupper og baker 

julekaker.  

Tirsdag 13. desember kl. 15 – 16 er det Lucia feiring i barnehagen. Foreldre er 

hjertelig velkommen til å feire Lucia sammen med oss. Det blir servert sang, 

saft, kaffi, te og lussekatter.  

Fredag 16. desember er det nissefest i barnehagen! Vi feirer med grøt og saft! – 

og julekaker!  

 

 



Annet:  

Vi skal også ta en tur til byen for å kjenne på julestemningen, men dato for dette 

er ikke helt satt.  

Ellers blir det mye lek og moro, samlinger, sang, rim og regler!  

Fio og Milo lager jul er månedens bok.  

Vi har hjertekalender på avdelingen – barna får trekke hver sitt hjerte hvor vi 

har et bilde med et julemotiv bak.  

Jeg kan legge ut et eget skriv med sanger og rim som vi synger i samling   

 

Informasjon 

Fint om alle som ikke har tatt med vannflaske til barnehagen tar med dette 

snarest, vi vasker dem i barnehagen  

På onsdager går vi på tur senest kl. 09.30 

På fredager har vi varmmat  

Husk å sjekk at ditt barn har alt en trenger av diverse klær, skift  

Julie drar på ferie i midten av uke 51 og blir borte resten av året 

Lynghumlene og Kløverhumlene slås sammen til en avdeling i romjulen da det er 

få barn fra begge avdelinger  

Barnehagen er stengt mandag 2. januar  

 

Takk for at akkurat du leste dette månedsbrevet!  

Hjertelig hilsen Hanne Mari, Julie og Ambika  



 

 

 

 


