
 

MÅNEDSBREV DESEMBER 2020 

November kan vi oppsummere med aktiviteter rundt leire, musikk, maling, lek, landart og en veldig 

fin fellestur med bål helt i slutten av måneden. Eventyr vi har lest er bl.a.: «Skinnvotten», Løven og 

Musa», «Pannekaka», «Gullhår og de tre bjørnene», «Prinsessa på erten». Ikke alle har vært med på 

alt, men alle har vært med på noe. Fire flinke studenter var i praksis hos oss, noe som både barn og 

voksne satte stor pris på! Vi har i det siste tatt i bruk hemsen til lek. Og her ser vi mye fin rollelek med 

dukker, «familie», sykehus og matlaging. Mange er opptatt av konstruksjonslek og roboter, romskip 

og pistoler blir bygd og brukt i lek. Tegning er alltid populært, men vi har en begrensning på 2 ark pr 

dag. Både ut fra et miljøperspektiv, men og for oppmuntre til annen kreativitet. Vi ser mye samspill 

og lek blant barna, men kan og oppleve at noen blir utestengt eller såra med handlinger eller ord. I 

slike situasjoner er vi tydelige voksne og snakker om hva vi tenker om det. Vi jobber etter 

Rammeplanen hvor det står at personalet skal: «forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 

utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillmønstre». 
 

Allerede i november har pepperkakelukta «hengt» i lokalene i barnehagen. Barna har bakt og pyntet 

sitt eget pepperkakehjerte til adventskalenderen. Hver dag i desember trekkes det et hjerte. Hver 

mandag er det adventsstund hvor vi tenner lys og forteller litt fra juleevangeliet (viktig at dere gir 

beskjed hvis barnet ikke skal delta). Ellers blir det julesanger og ulik julelitteratur. Vi håper også på 

besøk av en liten rampenisse i førjulstida. Vi ønsker oss en som kan spre undring, nysgjerrighet, 

humor og glede enkelte dager i uka. 

I desember er det mulig vi tar en liten «pause» med turer. Vi vil fremdeles dele gruppa, men i større 

grad bruke uteområdet i barnehagen. Dette avhenger av været, personalkabaler og litt 

juleaktiviteter. På ettermiddagene vil vi prøve å legge til rette for hvile med lydbok, musikk eller 

høytlesning for vi opplever at mange kan bli slitne utover dagen. 

 Fredag 11 desember markerer vi Lucia. Vi har samling om hvilken dag det er, går i Lucia tog og koser 

oss med lussekatter. På grunn av korona er dette en markering uten foreldre i år. Om noen har hvit 

genser/Luciakjole så må de gjerne ta det på denne dagen, men barnehagen har og hvite «kapper» 

som barna kan låne. Det blir heller ingen julegudstjeneste i år, men julevandringa for 4- og 5 åringene 

var en veldig fin opplevelse for de som var med. Nissefest med grøt og forelder en annen tradisjon 

som faller vekk pga. korona. Men nissefest vil vi ha! Fredag 18. desember steller vi i stand nissedisco 

med fest og håper det dukker opp en nisse. 

Bursdagsbarn i desember er: 

Ida 18.12 4 år feires fredag 18.12 

Ingrid 25.12 4 år feires onsdag 16.12                      Gratulerer så mye alle sammen! 

Natalie 27.12 3 år   feires mandag 21.12                        Vi gleder oss til å feire dere! 

Orik 28.12 3 år   feires tirsdag 22.12 

Ellers:  

Husk å lever påmeldingslapp for romjula innen fredag 4.12 

Referatet fra SU møtet ligger ute på hjemmesida. 

Ta med alt av tøy i garderoben hjem når dere tar juleferie. 

HUSK PLANLEGGINGSDAG MANDAG 4.1 2021                         Vi ønsker alle en riktig fin adventstid! 

Ta vare på hverandre 
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