
 

 

 

 

 

 

Da har det jammen meg blitt desember, og vi har også trukket de to første 

hjertene i julekalenderen på avdelingen, og nedtellingen til julaften er i gang. Vi 

håper det blir noen rolige og avslappende uker på avdelingen frem mot julaften.  

 

Måneden som gikk: 

Slik som de andre måneden har også november gått fort. Skal ikke klage på, det 

tyder bare på at vi har det kjekt på jobb sammen med alle barna. I november 

hadde vi et fokus på hakkebakke skogen, ønske var å gjøre mer ut av det en vi 

gjorde men dagene kom og forsvant så det vi hadde mest fokus på var å høre 

historien på lydbok. Men det var noe bare synes var gøy. I noen av samlingene 

hadde vi besøk av klatremus og mikkelrev, til stor begeistring hos barna. Enda 

mer begeistring var det hos barna den 28.november når vi endelig skulle dra til 

Solborg folkehøyskole for å se på forestillingen som klatremus og de andre 

dyrene i hakkebakkeskogen.  
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Det vi gjorde med førskolegruppen i november var å få en forståelse på 

begrepet størrelser, det vi jobbet med da var at jeg ba barna finne ting av ulik 

størrelse og sortere det i rekkefølge, jeg gav dem også oppgaver der de skulle 

sette ring rundt det som var størst eller minst. En av de første oppgavene de 

fikk var at de skulle finne ut av hvem av guttene som er høyeste og laveste og 

stå etter høyde. Dette var noe som falt i smak hos dem, en annen oppgave jeg 

gav dem var at de skulle ta med hver sin sko, og stille de opp fra størst til minst, 

mer en det sa jeg ikke og det viser at jeg og barna hadde to ulike tanker, de 

stilte opp etter høyde på skoen, men min tanke var at de skulle stille de opp 

etter lengden, men det fikk de gjøre etter på.  

Vi har også denne måneden holdt på med rim i førskolegruppen, dette er noe de 

liker.  

3 og 4 åringene har også denne måneden hatt litt mer frie tøyler med tanke på 

hva de har gjort, det med tanke på at vi ikke helt har funnet ut hva vi skal jobbe 

med om vi skal samkjøre med Stokkavannet, jeg håper at noe mer konkret faller 

på plass etter jul.  

Måneden ble avsluttet med, pepperkakebaking og juletrepynting. 

Jeg har også denne måneden hatt mine første foreldresamtaler, som jeg nå 

begynner å bli ferdig med, har du ikke hatt foreldresamtale men ønsker allikevel 

å snakke med meg ta kontakt så skal vi prøve å finne tid.  

Dette skjer i desember 

I desember skal vi hatt det rolig og ikke stressende, det betyr at mange av de 

vanlige planene vi har gå gjerne ut, eller vi gjør det en annen dag, det vi skal ha 

fokus på er KOS. Vi skal gjøre masse gøy slik som å lage julegave til dere 

foreldre, baking av julekaker og lussekatter. Fredag 2.desmeber hadde vi 

nissefest i barnehagen, og besøk av selveste julenissen, dette var en kjekk dag 

for både barn og voksne. Selv om en del av de vanlige planene forsvinne vil vi 

allikevel holde på rutinene som vi har inn på avdelingen.  

Hver mandag i adventstiden vil vi ha fellessamling med Stokkavannet.  

Susanne som i utgangspunktet skulle komme å starte hos oss den 14.november, 

startet mandag 5.desmber. Dette er noe vi har gledet oss til. Hun er som nevnt i 

forrige månedsbrev en jente i 10.ende klasse som går på Gosen skole og som 

ønsker arbeidspraksis i barnehagen.  



Husk at barna til en hver tid har riktig tøy til det været som er, og det er en 

fordel at dere har litt ekstra, og da gjerne ekstra sokker, slik at barnet har noe 

å skifte til når det er har våte klær.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker dere alle en flott Julemåneden. 

Mange hilsener fra de voksne på avdelingen.  

 

 

 

 

 

  

 

  

VIKTIGE DATOER: 

12. desember: Julevandring i Tjensvoll kirke.  

13.desember: Lucia/julefrokost fra 07:30 

Her vil det bli servert frokost, lussekatter og det blir Luciatog  

21.desember: Drar vi ned til konserthuset, da er det den 

årlige jule konserten med SSO 

26.desember: Barnehagen er stengt 

4.januar: barnehagen er stengt pga planleggingsdag 
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