
Månedsbrev for desember 

 

November:  

November var siste måneden hvor vi hadde høsten som overordna tema. Nå er 

den pakket bort, og vinteren begynner og komme frem blant alle juletingene.  

I november jobbet vi med tema «de tre bukkene bruse» igjennom samling, 

sanger, bøker og samtaler. Vi har dramatisert eventyret, både med og uten 

kostymer. Vi har lagd troll og bukker, lest, lekt og sunget oss gjennom eventyret. 

Eventyret har fenget veldig, og vi er nok ikke helt ferdig med eventyret enda, 

for alle bukkene som henger oppe på veggen måtte også få på seg nisseluer, nå 

når julen tittet frem.  

 

Desember: 

Desember er en innholdsrik måned. Vi har begynt å 

dekorere litt på avdelingen med julelys og 

nisseluer.  

I år har Larvene en adventskalender med jule ord 

som vi pynter juletreet vårt med. Barna får hver 

dag trekke en pakke og med et «jule ord» inni. 

Adventstidens første jule ord ble trukket i dag og 

det var «juletre». Når vi har hengt «ordet» på 

treet går vi en runde rundt juletreet og synger.  

Vi satser nå på en god adventstid med mange fine 

opplevelser og gode stunder. Vi skal ha 

adventssamlinger, bake, lage julepynt og 

julepresanger, luciakaffe, julesamling i Varden 

Kirke, og mye mer.  

 

 

Viktige datoer: 

• Vi skal på julesamling i Varden kirke tirsdag 6. desember. Da må barna 

være i barnehagen innen 09.00 slik at vi kommer oss av gårde. Gi beskjed 



hvis ditt barn ikke skal være med på dette. Alternativ aktivitet vil bli 

holdt i barnehagen.  

• Frist for å levere julelappene er 7. desember. Er det vanskelig å huske 

lappen så gjerne send over ferien via melding        

• Tirsdag 13. desember inviterer vi til Luciakaffe i barnehagen fra klokken 

15.00-16.00. Vi serverer lussekatter, kaffe, te og juice. Felles sang ute 

klokken 15.00 og uglene skal gå i luciatog gjennom avdelingene 15.30. 

Oppfordrer dere som har mulighet til å la bilen stå, og gå til barnehagen  

• Onsdag 14. desember er det nissefest. Da kan barna kle seg ut son nisser. 

Vi skal ha nissedisco, spise julegrøt og kanskje ser vi nissen?  

 

 

Annen info 

• 2. januar er det planleggingsdag i barnehagen, barnehagen er da stengt. 

Første dag etter nyttår blir derfor 3. januar  

 

 

Bursdager i Desember 

Nika 2år 

Hipp hipp hurra! 

 

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på:  

liv.hilde.opheim@stavanger.kommune.no  

Tlf. til Larvene: 45638122 

Hilsen oss på Larvene 
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