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Så er det endelig jul og det er hvertfall vi voksne på 

avdelingen spesielt glade for. Vi ser for oss en travel 
desembermåned med mye på agendaen, men vi gleder oss til å 
skape julestemning for både store og små.  Selv om vi har mye 

gøy planlagt fremover vil vi fokusere på å få en rolig førjulstid med 
masse kos og hygge. Vi legger vekk faste planer, oppgaver og mål, og 

fokuserer på alt det hyggelige julen har å by på.  
 
Hver dag trekker vi julekalender og har julesamling. Vi har en ”sansekalender” som 

alle barna skal få ta del i. Vi trekker et barn som får henge opp et hjerte i 
kalendervinduet vårt, og være førstemann til å prøve å finne ut hva som gjemmer seg 

i ”julekalender-sanse-boksen”. Her kan barna finne 
diverse ting som knyttes til julen og aktivitetene vi har 
i desember. Eksempler på dette kan være 

pepperkakedeig den dagen vi skal bake pepperkaker, 
granbar den dagen vi skal sette opp juletre, pensel en 

dag vi skal male, osv.osv. Vi gleder oss til å utfordre 
barna både med å kjenne, lytte og smake på det som 
skjuler seg i boksen hver dag. Hver dag skal også ett 

barn få være nisse, med nisselue og julegrøt(av bomull), få sitte på nissestolen, og 
så synger vi «på loven sitter nissen med sin julegrøt».  

 
Vi skal bake både pepperkaker og lussekatter. Lussekattene vi 
baker skal dere foreldre få komme å smake på når vi arrangerer 

luciafeiring i barnehagen, på morgenen 13. desember. Vi ser for 
oss at det blir en hyggelig start på dagen for store og små, med 

bollespising og kaffe/kakaodrikking. Hvis dere er ekstra heldig får 
dere med dere luciatoget som kommer igjennom barnehagen 
med mange flotte storebarn.  

Vi skal også kose oss med juleverksted der vi vil gi barna en 
trivelig stund sammen i små grupper. Her skal de få utfolde seg i å lage både julepynt 

og julegaver.  
 
Hver mandag skal vi ha fellessamling med 

Jernaldergården, der vi forteller juleevangeliet. Her skal vi 
tenne adventslys og synge julesanger! Vi gleder oss til å 

være sammen med både store og små og skape felles 
juleglede for alle!  
 



En dag vi gleder oss litt ekstra til i desember er nissefesten 6. desember. Her kan 

alle barna kle seg ut som nisse, enten med en enkel nisselue eller med en hel drakt 
om dere er så heldige å ha det liggende hjemme i skapet. Det blir så stas å ha 

masse smånisser løpende rundt, mellom en deilig grøt-lunsj og kanskje et 
nissebesøk om vi er så heldige! ☺   
Nissefesten vil foregå ute i spederskogen – så vi oppfordrer alle til å ønske seg fint 

vær den dagen!!  
 

Vi har mye å se frem til i desember så det er bare å få på seg nisselua og finne 

julestemningen 😊  

 

 
Med ønsker om en riktig god jul 
og et godt nytt år                    
 -lig hilsen fra oss på Ullandhaug 

  Yen, Hilde, Elisabeth, Ida, 
  Musab og Mia.  
 
 

 
 
 

 
 

 Viktige datoer: 
 

- 6.desember: Nissefest for barna  
- 13. desember: Luciafeiring – alle foreldre, søsken og besteforeldre er hjertelig 

velkommen på bollefrokost (tidspunkt kommer) 
- 20-31.desember: Ferieavvikling for personalet – Avdelinger blir slått sammen 

etter behov, men alltid en kjent voksen på jobb 😊  

- 25.+26. desember: Barnehagen stengt  

- 2. januar: planleggingsdag – Barnehagen stengt  


