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Månedsbrev for Bikuben 

desember 

 

Da var høsten over, og vi ønsker årets siste måned velkommen.  

 

 

 

I november har vi:  

• Avsluttet høstens tema «meg selv». De siste ukene har vært preget av sykdom og 

mindre planlagte temagrupper. Men «meg selv» har vært ett naturlig tema for det.  

- Da vi daglig har snakket om hverandres familie, om det er 

søsken, foreldre eller besteforeldre. 

-  I morgensamlingene har vi brukt bilder av barna til å 

snakke om hvem som er i barnehagen eller ikke. (fri/syk)    

- Benevning av påkledning, der også barna har vært med å 

hjelpe hverandre å kle, og sette ord på hva de trenger hjelp 

til. 

- Følelser har det mye av og vi voksne har vært støttende 

stilas med tanke på å hjelpe barna med å sette 

ord på det de har følt og bekreftet barns følelser. 

• Hatt små turer rundt barnehagen og til de andre 

byggene.  

• Vært i Storhaughallen, her får vi boltret oss med ball 

lek, klatring, turning og løping.  

• Så vidt startet med tema «jul». Mandag denne uken 

startet vi adventsamling sammen med 

Honningbarna. Samlingen starter 09.30.  

  

I adventsamlingene vil vi synge julesanger, tenne 

lys, enkel fortelling om juleevangeliet, og det som 

hører med julen.  

 

Rammeplanen: 

«Det fremgår av barnehageloven§1 at barnehagen 

skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, 

tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og 

livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» 

(kunnskapsdepartementet,2017, s. 7) 
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I desember skal vi:  

• Telle ned dagene fram mot julaften. Vi gjør dette ved å trekke et jule 

ord hver dag, da det følger med konkreter som vi kan bli kjent med. 

• Bake lussekatter og andre småkaker. 

• Ha grupper inne og ute. Legge til rette for god lek og gode samtaler, gå turer, lese 

bøker. 

• Ha juleaktiviteter- forming, musikk og nyte førjulstiden.  

• Tur til byen og pepperkakebyen. 

• Gå i Lucia tog, nytt av året er at alle skal være med å gå i tog. 

• Ha nissefest, med dans, grøt og det som hører til. Kanskje kommer også nissen (?) 

                                     
 

 

Ingen bursdager i desember:  

 

Annet: 

• Innleveringsfrist for juleferielappen 7 desember. 

• Tirsdag 13 desember inviterer vi dere på avdelingen 15.00- 16.00. Dere får servert 

lussekatter, kaffe, te og juice. Nytt av året er at alle barn skal delta på sang klokken 

15.00, ute om været tillater det.  De som ønsker, kan kle seg i hvitt.  

• Nissefest fredag 16. desember. Da kan de som ønsker kle seg i rødt. 

• Bikuben slår seg sammen med Honningbarna i romjulen, da det er mindre barn og 

mindre voksne.  

• Husk klær etter vær, nå kommer vinteren og det er kaldere.  

•  Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023  
   -mandag 2. januar 

   -tirsdag 11. april 

 

 

                                                                        Hilsen Siri, Mette, Ronja og Solveig 
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