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Hva har skjedd 

Ho, ho, ho – da var endelig desember måned kommet! Vi skal først ta et 

tilbakeblikk før vi inviterer dere inn i desember måned sine planer og opplegg. 

Først - takk for gode utviklingssamtaler til dere som har benyttet dere av det! 

Husk at det er alltid rom for at dere kan komme med tilbakemeldinger eller 

spørsmål vedrørende deres barn eller opplegg i barnehagen. I forrige måned 

hadde vi fokus på kropp og følelser. Vi tok i bruk Regnbueløven i samling med 

de minste og Birger Sand sin bok om når han blir syk for Superklubben. Vi 

har utover dette pratet om kroppen vår og hatt dialogisk lesing fra boken om 

Samira og skjelettene. Som resultat av dette laget vi skjelettbilder av barna 

som frembragte forundring og latter. Kaldere dager førte til malingsaktivitet 

av vinterbilder. En estetisk opplevelse av farger og glitter! Kom gjerne inn å 

se vinterutstillingen vår! Måneden ble avsluttet av at Superklubben dro på tur 

til Speiderskogen til grilling og popping av popcorn. Vi har allerede tyvstartet 

med juleaktivitetene i form av formingsaktiviteter som skal resultere i gaver, 

samt pynting av avdeling. Nå ringer vi julen inn! 
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Hva skjer                                                    

Denne måneden legger vi hovedfokuset vårt til juletradisjoner med de aktiviteter, 

opplegg og ikke minst harmoni som vi ønsker skal finne sted. Dette innebærer 

at vi også vil variere dagene mer med henhold til innhold og faste rutiner for å 

kunne gjennomføre det som førjulstiden har å tilby. Vi ber om forståelse når 

dette inntreffer! Så her er det bare til å følge med på månedsplanen som vil 

fortelle hva hver enkel dag vil by på, samt whiteboard tavlen som vil si noe om 

hvordan hver enkel dag ble gjennomført. Vi håper at vi som personal i 

barnehagen, sammen med dere foreldre og øvrig familie kan bringe 

julestemningen i hus. Lykten vil bli hengt ut om morgenen og lyse opp i mørket. 

Den skal være en liten markering og påminner om at i Barnehagen Tjensvoll 

ønsker personalet at førjulstiden skal være ledsaget av ro, harmoni og nærhet. 

Nære relasjoner og tid er det barna trenger mest av alt når dagene er som 

travlest! Rammeplan for barnehagen hevder at barn i barnehagen har rett på å 

få kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven. Vi skal samtidig være åpne for at det finnes andre religioner og 

livssyn. I den sammenheng skal vi være oppmerksomme på at vi skal møte alle 

barns undring og interesse med åpenhet, alvor og respekt. Det må gis rom for 

opplevelser, gode samtaler og ettertanke. Dette krever et personal som er seg 

bevisst sin rolle som formidler. Vi vil hente frem julesangkort og underbygge 

dem ved å bruke konkreter, i tillegg til julekrybben og formidling av 

juleevangeliet. Vi skal høre om Pepperkakemannen og andre juleeventyr.  
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Det blir nissefest førstkommende fredag, som vil finne sted i 

Speiderskogen med servering av grøt og kanskje et lite nissebesøk. 

I tillegg inviterer barnehagen tradisjonen tro til Luciafeiring med 

kakao, kaffe og Lussekatter. Dette vil det komme mer informasjon 

om etter hvert.. Avslutningsvis skal det nevnes at personal vil ta ut 

en del ferie og avspasering i forbindelse med julen. Vi har gjennom 

året vekslet med å være på de ulike avdelinger, samt knyttet 

relasjoner til alle barna i utetiden. Vi håper med dette å kunne tilby 

det beste opplegg for personalsammensetning i julen. Til slutt vil 

vi alle på avdeling Jernaldergården takke dere foreldre og barn så 

mye for året som er gått. Takk for den tillit dere foreldre gir oss 

når vi får mulighet til å ivareta det mest dyrebare dere har! Det har 

vært oss en glede å oppleve barnas små og store øyeblikk gjennom 

barnehagehverdagen. Vi håper nå at vi kan gå inn i desember måned 

og glede oss over alt den har å by på, men likevel holde på roen 

og nyte de små magiske øyeblikk som inntreffer når du minst 

venter det!  

Med dette ønsker vi dere en riktig God Jul og alt det beste 

inn i det nye året. Knip fra Line; Andreja og Siri!!! 
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