
Rompetrollnytt desember 2020       
November har gått veldig fort, men vi synes vi fikk en flott måned med tema eventyr. Vi har hatt fine samlinger 

om  «Skinnvotten», eventyret der alle dyrene må dele på votten for å gi varme og husrom til hverandre. Barna 

har også fått høre eventyret om «De Tre bukkene Bruse» mange ganger. De er veldig glad i dette eventyret! 

Eventyret om «Gullhår og de tre bjørnene» har vi dramatisert og spilt med dukke og bamser. «Rødhette og 

ulven» har vi hatt fortelling på veggen og den må vi lese ofte når vi spiser. Vi merker at barna blir veldig 

engasjert når de hører eventyrene. De leker ofte de er troll og bukker som tramper over brua. Ofte er det ved 

den lille sklia de leker, eller over og under det lille bordet på det lille rommet. Vi bruker også en app som heter 

«De tre Bukkene bruse, Action». Dette er en app hvor barna sammen med oss voksne får være med på eventyet 

og styre bukkene over broa Her er det også morsomme overraskelser for barna når det blir trykket på de 

forskjellige aktørene i eventyret. Ved å fortelle og dramatisere eventyr lærer barna å utvikle språket Vi voksne 

er med og støtter barna i deres språkutvikling og vi ser at barna utvikler språket på mange områder. Det 

gjelder spesielt når vi jobber med kjente tekster, som for eksempel i eventyr, som vi har hatt denne måneden. 

Den siste uka har vi  begynt med litt juleaktiviteter. 

Det har vært et variert vær i november, mye regn og vi merker at morgenene og ettermiddagene er mørke. Vi 

har likevel vært ute hver dag og barna koser seg ute, stort sett ☺ Det er gøy med vann og det har vi hatt nok 

av! Barna elsker vann…bare det ikke er for kaldt. 

Desember er rett rundt hjørne og vi gleder oss til førjulskos, bake, lage julegaver og annet fint opplegg. Vi skal 

ha adventsamling hver mandag med tenning av lys og enkel formidling av julebudskapet. Det blir samlinger med 

masse julesanger og vi bruker konkreter som nisse, luciadukke, julebjelle osv  Vi har en kalender hvor barna 

trekker en stjerne hver dag som vi henger på stjernehimmelen. Alle barn får i løpet av desember med seg hjem 

sitt eget pepperkakehjerte. Det blir baking av lussekatter og vi lager enkle julegaver som barna klarer å lage 

mest mulig selv. I en ellers travel juletid vil vi vektlegge ro og kos. Vi synes adventstida er ei god tid i 

barnehagen!  

Dette skjer i desember:  

• På grunn av Korona vil vi ikke arrangere samlinger med dere foreldre. Vi kommer til å feire med barna på 

avdelingene.  

• Vi skal få til at nissen stikker innom ved et par anledninger og vi vet at barna får en fin førjulstid på 

Rompetroll  

• I år blir det ikke besøk i Vågsbygd kirke for Rompetrollan.  

• 18. desember er det Nissefest. Barna kan gjerne kle seg i noe rødt denne dagen. Vi danser og har det 

gøy. Etterpå spiser vi julegrøt. 

• Vi minner om at barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Det er også planleggingsdag mandag 4. 

januar. 

Annet:  

• Det er noe sykefravær blant fast personale. Hilde, Anne sol og Manal har vært syke den siste tiden, og 

vikarene vi har brukt er Torill, Ajsela og Ivana. Disse er nå kjent for barna. Vi prøver så godt vi kan å 

bruke samme vikarer, men med mye sykefravær er ikke det alltid lett. Håper dere har forståelse for 

det.  

• Fra 7. desember overtar Anduene, Shareefa sin 50% stilling. Shareefa skal på Skårungen og ha en 50% 

der nede. Velkommen tilbake til oss Anduena.   

• Det er frist til 4 desember å si fra om barnet kommer i barnehagen, dagene før jul og mellom jul og 

nyttår. 

• Den 15 desember slutter Sebastian og storesøster Emilie i barnehagen hos oss. De har flyttet til 

Flekkerøya og begynner i ny barnehage der. Vi ønsker både barn og foreldre, lykke til, på Flekkerøya. 

Det betyr at lillesøster til Ida, nemlig Elsa, begynner hos oss etter 

hvert. 

Vi ønsker dere alle en god førjulstid!   

God julehilsen fra alle rompetrollane.  

 


