
Månedsbrev for desember 

Maurene 

I desember har..  

• Vi tatt godt imot Eldana og Wahaj som begynte hos oss 1. desember. Julie har 

også vært på besøk flere ganger og skal begynne for fult 3. januar. 

• Vi hatt juleverksted hver uke og laget masse fin julepynt. 

• Vi gjort oss ferdig med temaet mangfold og gått over til jul som tema. Vi har 

pratet om advent og hvorfor vi tenner lys, hva julen handler om og snakket om 

St. Lucia. 

• Vi ofte lest bøker i samling og i smågrupper, som oftest knyttet til temaet.  

• Vi i ugleklubb jobbet med å skrive vårt eget navn, klappe til stavelser,  

• Vi dratt på flere fine ugleturer i nærområdet, deriblant en veldig fin aketur i 

Rosenli og en rett utenfor barnehagen. Vi reiste også til Stavanger konserthus på 

julekonsert. 

• Vi bakt lussekatter og serinakaker. 

• Vi feiret luciadagen, ungene har vært veldig gode til å øve å de var veldig stolte 

når de fikk synge for alle foreldrene. 

• Vi hatt besøk av Julenissen på nissefesten som hadde med seg klementiner. Vi 

spiste grøt, sang julesanger og koste oss. 

• Dragene vært på turer i nærområdet og i drageklubb har de prøvd seg på mye 

forming og små lekegrupper.  

• De helt minste gått fast tirsdagstur sammen med tre barn fra Sommerfuglene. 

• Vi vært i Storhaughallen, hvor det blir mye boltrelek og øving og mestring av 

grovmotorikk. 

• Vi på torsdager og fredager vært delt i små grupper og lekt sammen på avdeling, 

laget varmmat på kjøkken sammen og hatt fokus på sosial kompetanse og 

samarbeid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I januar skal  

• Vi begynne med temaet vinter. I samlingene vil vi snakke om hva vinter er og hva som 

skjer rundt oss om vinteren. Hvilke dyr og fugler finner vi om vinteren? Hvordan finner 

de mat? Vi synger sanger og forteller regler om vinteren, og vi vil ha fokus på 

nøkkelordene. Formingsaktivitetene vil også være inspirert av dette temaet.  Planen er 

foreløpig at det også er tema for februar, med mindre vi føler oss ferdig med 

temaet etter en måned eller hvis barna inspirerer oss. 

• Vi bruke fortellinger og eventyr til å styrke barnas språk. I rammeplanen står 

det at: «Personalet skal gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst 

bidra til at barna bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap 

til å løse konflikter. Barna skal møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og 

uttrykksformer og oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og 

samtale» 

• 4 og 5 åringene på konsert. Vi er invitert på enda en konsert i Bjergstedparken, 

«Magi i Bjergstedparken» 7-9 januar. 

• Vi i ugleklubb begynne med grunnleggende matematiske begreper, samt fortsette 

å øve på å skrive bokstaver, navnet vårt og 

• Vi fortsette å gå på kjekke ugle og drageturer. 

• Vi i ugleklubb ha aktiviteter inspirert av jul. 



• Vi i Drageklubben jobbe med temaarbeid og ellers være i lekegrupper. 

• Vi være mye ute å det er veldig kaldt. Så sjekk at barna har nok skiftetøy og 

varme klær i skapet. Luer, hals og votter må også være på plass hver dag. Hvis 

barnet mangler passende klær, ringer vi og dere må dere komme med det 

 

Bursdager i januar: 

Georgii: 5 år, 05.01. 

Marius: 6 år, 22.01. 

 

 

Hilsen alle voksne på Maurene 

 

 


