
                      MÅNEDSBREV FROSKANE DESEMBER 

 

 

Vi begynner med en liten oppsummering av måneden som har vært. I 

november har vi hatt foreldresamtaler. Det har vært veldig hyggelig å 

kunne få tatt en prat med alle foreldre, og det har vært ekstra viktig å få 

det til i høst grunnet situasjonen vi er i, der blant annet foreldremøter har 

blitt avlyst. En kombinasjon av foreldresamtaler og sykdom hos de ansatte 

på froskane har gjort at enkelte tur dager i november har blitt til dager vi 

er i barnehagen. 

 I november har vi hatt temaet eventyr og barna har blitt kjent med mange 

gamle kjente eventyr. De har også blitt kjent med noen nye som ikke 

eksisterte før vi begynte med det som tema. De største barna, 2015 og 

2016 kullene, har vært på tur der vi dro til kirken. Vi har bakt pepperkaker 

og pyntet juleposer til julegaver. Det har vært en måned der vi har fått føle 

at kulden er på vei. Vi kler barna godt når vi går ut og vi syntes barna er 

veldig flinke til å si ifra hvis de fryser og trenger mer klær. Før vi avslutter 

oppsummering av november så vil vi bare informere dere foreldre om at det 

den siste tiden har vært en del barn på Froskane som har begynt å bruke 

banne ord. De vet ikke hva ordene betyr, men syntes det er «Gøy» å si det 

for å skape reaksjon hos de voksne. Vi har snakket en del med barna om 

dette, og den siste uken i november har det vært mindre av det. Men vi vil 

fortsatt informere dere om det slik at dere er bevisst på at det eksisterer i 

barnehagen vår. Ta gjerne en prat med barna deres rundt middagsbordet 

om dette, uansett om barnet ditt er involvert eller ikke. 

I desember måned er temaet JUL. Her kommer noe av det som står på 

programmet: 

- Hver mandag har vi adventsstund. Da har vi en samling der vi tenner 

lys, synger julesanger og forteller noe fra juleevangeliet. 

- Hver dag skal vi trekke julekalender. Rundt dette så skal vi synge 

sanger og snakke om hva som skje de nærmeste dagene. Her 

kommer vi også til å lese bøker der vi har fokus på julelitteratur.  
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                                                   KVAKK KVAKK 

                                                  



                                                      

                                                  

       

                        

             

 

 

 

 

- Tirsdag 08.12 skal vi bake Lussekatter. 

- Fredag 11.12 skal vi ha Luciasamling. 

- Fredag 18.12 skal vi ha nisse disco i barnehagen. En rød genser, 

nisselue eller noe annet nissetøy kan gjerne være på denne dagen. 

- De vanlige tur dagene går ut i desember. Det vil ikke bli noen 

fellesturer for hele froskeavdelingen, men det vil bli gruppeturer. 

- Husk å levere ferielapper for julen innen fredag 4 desember. 

- Vi minner om at første dag i barnehagen etter nyttår er tirsdag 5 

januar. Mandag 4 januar har vi planleggingsdag og barnehagen er da 

stengt. 

 

Til slutt vil vi bare si at det har vært et spesielt år og denne julen vil også 

bære preg av det. Nissefest med foresatte vil dessverre utgå i år. Alt det 

hyggelige vi pleier å gjøre sammen på tvers av avdelingene i desember, vil 

også utgå. Men vi har forberedt oss godt, og vil gjøre alt vi kan for at barna 

skal få julestemning på sin avdeling.  

Ønsker alle en fredfull og hyggelig jul og et fantastisk godt nyttår! 

Hilsen alle oss på Froskane. 

 

 

 

                        


