
Julebrev 
Desember 

Da er vi kommet til desember, de første månedene av barnehageåret 
2018/2019 har bare flydd av gårde, det generelt dette året, føler ikke det var 
så lenge siden julepynten ble ryddet vekk hjemme, og nå er noe av det tatt 
frem igjen.  

Vi har lagt noen travle måneder bak oss, hvor vi har hatt tilvenninger av 7 
nye barn. Bjørn Philip, August, Jone, Filip, Leah, Mikael og Yosef startet 
hos oss i høst. Nå i desmeber kommer Othelie til oss, de vil bruke dagene i 
desember til besøk, før hun starter for fullt i Januar. Det gleder vi oss til, nå 
hun startet opp er vi full gruppe inn på Mosvannet. Som dere allerede vet 
har Milla byttet avdeling til Stokkavannet.  

Tilvenningen av de nye barna har gått veldig bra, selv om det for noen tok 
litt lengre tid å finne sin plass på avdelingen. Vi har så langt det har vært 
mulig å jobbe på systemnivå. Det å ha gode rutiner er viktig. Planen når vi 
startet opp i høst var å ha to samlinger til dagen, en liten samling, der vi 
synger litt og snakker om været og hva vi skal ha på oss før vi går ut for å 
leke på formiddagen og en før lunsj, som er etter utetiden, den etter 
utetiden har sklidd ut siden vi har benyttet muligheten til å være en god 
del ute på de beste dagene i høst og vi har også drøyd det litt med å gå ut 
på de verste. Vi har også forsøkt og dele opp samlingene, grunnen for 
dette er at vi har stor variasjon i barnegruppen vår. Vi har jo en gruppe 
med ulike alder der de eldste er 3 ½ år og det er en selvfølge at de har ett 
annet behov en et barn på 1 eller 2 år. Derfor har Cecilia hatt litt ekstra 
språktrening med de på 3 ½ å. Språk er noe vi har prøvd og vil jobbe med 
også fremover, med alle aldersgrupper. Noe vi er beviste på er å være 
flinke med å benevne når vi gjør noe sammen med barna, ellers bruker vi 
sang, rim og regler. Av andre aktiviteter har vi ikke gjort så mye, vi har 
hatt fokus på at de skal finne seg til rette på avdelingen og at de skal få 
gode opplevelser med de vi holder på med. Vi har hatt noen 
maleaktiviteter, for noen har dette vært spennende mens andre har vært 
litt skeptisk og brukt litt tid før de har hatt lyst til å gjøre aktiviteten.  

 



Hva vil skje i desember. 

I desember vil alle faste aktiviteter utgå, og vi vil ha fokus på juleaktivteter. 
Viktig å følge med på månedsplanen hva som skal skje de enkelte dagene. 
Vi vil prøve å ha en rolig desember måned som er preget av harmoni og 
nærhet, der vi skal kose oss med ulike aktiviteter som pepperkakebaking, 
baking av lussekatter og nissefest som er førstkommende fredag. Vi 
kommer også til å ha en del kreative aktiviteter, som barna vil få med seg 
hjem når julen nærmer seg.   

 

 Vi vil hver mandag ha en liten advent samling, som vi alle vet betyr jo det 
ventetid, men hva vi venter på er opptil hver enkelt. I rammeplanen står det 
blant annet dette: «barna skal få kjennskap til grunnlegende verdier i 
kristen og humanistisk arv og tradisjon» Vi skal også la dem bli kjent 
samtidig være åpne og respektere de med andre religioner og livssyn som 
er i barnehagen.  

Barnehagen inviter alle foreldre til Lucia feiring torsdag 13.desember der 
vil vi servere lussekatter, kaffe og kakao.  

Vi vil også feire Jone denne dagen som blir 2 år.  

Når det gjelder romjulen, vil nok noen i personalet ta ut litt ferie, men 
personalet på andre avdelingen har vært aktive i blant annet utetiden å 
knytte bånd til barna. Mer informasjon vil komme som ikke så alt for lenge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litt generell informasjon: 

Vi vet enda ikke hvordan det blir mtp personalgruppen på nyåret.  

Ellen vil fortsette i 100% og Ragnhild vil fortsette i 50% hva som skjer med 
Liv Marie vet vi ikke enda, og Cecilia vil som nevnt tidligere jobbe så lenge 
hun klarer, men vil nok ikke komme tilbake i januar. Vi håper at Hristina 
som har vært sammen med oss i høst vil fortsette å jobbe på avdelingen på 
nyåret også, hun er nå blitt veldig godt kjent med barna og barna er trygge 
på henne.  

 

Jeg vil også benytte andledningen til å takke for ett godt oppmøte på FN-
dagen vi hadde i oktober. Jeg vil også takke for gode foreldresamtaler, som 
jeg har nevnt til en del av dere må dere ikke være redde for å spørre om 
noe hvis det er noe dere lurer på.  

 

Til slutt vi jeg takke for i år og for deres tillitt til oss på mosvannet for at vi 
få være sammen med det mest dyrbare dere har. Det har vært kjekt å få bli 
kjent med både dere og barna deres og vi ser også at på de få måneden vi 
har kjent dem har de hatt en fin utvikling. Vi gleder oss til å få tilbringe 
mye mer tid med dem i året som kommer.  

 

Til slutt vil vi ønske dere en riktig god jul og alt det beste i året som 
kommer. 

Mange julehilsener i fra oss på Mosvannet.  


