
MÅNEDSBREV DESEMBER 2022 

OPPSUMMERING AV NOVEMBER 2022 

I november jobbet vi med tema: HØST. I løpet av to måneder snakket vi mye om 

høsten, om været og naturen. Vi har lest bok om Nora «Det regner sier Nora». 

Barn har fått leke mye med vann ute og det var gøy for dem.   Vi har hatt mange 

samlinger og formingsaktiviteter.  Vi har vært på turer og besøkte gymhallen, 

lekeplasser i nabolaget og skogen. På slutten av november begynte vi med 

juleverksted, fordi vi ville starte desember i en rolig atmosfære og kose oss.  

DESEMBER 2022 

I desember skal vi jobbe med tema: jul. Målet med dette tema er at vi ønsker at 

barna skal få kjennskap til de norske juletradisjoner og få en fin opplevelse av 

jul. Julen er en stemningsfull tid. Det er mørkere ute, vi skrur oftere av 

taklyset, tenner lys og demper stemmene våre. Vi blir mer enn vanlig opptatte av 

å pynte rommet. Vi dekorerer, tar ting fra naturen inn, lager julepynt, henger 

opp hjerter og lar den røde fargen gå igjen. Julen er en tid for estetikk.. Vi skal 

ha koselige måltider og gå på turer til byen for å se julelys og julepynt, synge 

julesanger og bake.  

Vi valgte veldig enkle men spennende aktiviteter som passer til barnas alder. Vi 

skal begynne med juleverksted tidlig og det blir allerede i den siste uken i 

november. Vi skal begynne med baking og julegaver. Barn skal smake, forme og 

bake sammen med oss. Vi skal gjøre det i små grupper så skal alle ha god tid og 

ha det gøy med å bake kaker. Vi skal bake mange kaker så kan barn smake på dem 

nesten i hele desember måned.  Hver mandag skal vi ha FELLES 

ADVENTSAMLINIG med Bikuben kl 9.30. Vi skal tenne lys og synge sangen: 

«Tenn lys» og noen andre julesanger. Liste med sanger og tekst er alltid 

tilgjengelig på nettsiden vår. Vi skal ha samlinger som handler om jul og det kan 

være alt fra juleevangelia, nisse historier og eventyr. Det er viktig for oss at 

barn skal få vite hvorfor vi feirer jul.  

I Rammeplanen for barnehager står det: 

«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.»  



 

 I uke 49 skal vi reise eller gå til byen for å se PEPPERKAKE BYEN. Vi skal reise 

med 1 eller 2 grupper så det er viktig at alle kommer seinest kl. 9.00. Vi skal 

spise mat i byen så vi kommer tilbake ca. kl 12.00. 

De viktigste dagene i desember:  

• 13. desember 2022 kl 15.00-16.00 SANTA LUCIA/kafe. Alle foreldre og 

barn er velkommen til kafe på avdelingen- fellesrom. Vi starter kl. 15.00 

og vi avslutter kl. 16.00. Det blir enkelt servering, luciekatter og kaffe og 

koselig atmosfære      .  De store barna fra Biene og Humlene skal komme 

på et lite besøk med Santa Lucia toget. De skal dele ut Luciekatter og 

synge for oss. 

• 16. desember 2022 blir det NISSEFEST for barn. Vi skal ha det på 

avdelingen. Vi får Nissebesøk og små gaveutdeling. Vi feirer dagen med 

musikk, dans og glede. Vi skal spise julegrøt den dagen. De som har -kan ta 

på nisselue eller røde klær den dagen☺  

 

Juleferie- vi leverer juleferielapper på slutten av november og fristen til å 

levere dem tilbake er 07.12.2022.  

ALLE MÅ TA ALLE KLÆR OG TING FRA BARNAS HYLLE MED SEG HJEM FØR 

JULEN- DERE KAN VASKE DEM OG LEVERE ETTER JULEN.TAKK       

HUSK AT DET ER STENGT DEN 02.01.2023 pga. PLANLEGGINGSDAG. 

Vi håper på en fin desember måned og vi ønsker dere EN RIKTIG GOD JUL OG 

GODT NYTT ÅR!!! Vi sees igjen den 03. januar 2023 etter planleggingsdagen. 

 

Mvh. ALLE PÅ HONNINGBARNA 
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