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Godt nyttår til dere alle sammen. Vi håper dere har hatt en fin jul, romjul og nyttår. Vi 

ser frem til et fint samarbeid i månedene som kommer.  

 

I desember måned hadde vi fokus på å glede andre og å si fine og oppmuntrende ord 

til hverandre. Desember måned ble fylt med tradisjoner, forventninger og god 

stemning. Hver dag i desember har vi startet samlingene med å trekke 

adventskalender, tenne lys og lese fra adventsboka «pulverheksa og julenissen». 

Adventsboka har fulgt oss hver dag frem til julaften. Det har vært fint å se hvor 

engasjerte og nysgjerrige barna har blitt når vi har lest historier fra pulverskogen.   

 

Lucia feiringen i barnehagen og på Vår Frues gamlehjem ble en fin opplevelse. Vi fikk 

mange fine tilbakemeldinger. Vår Frues gamlehjem hadde bakt kaker til oss som vi fikk 

kose oss med når vi kom tilbake til barnehagen. 

 

Nissefesten mandag 14. desember ble en suksess. Selv om været ikke var helt på vår 

side denne mandagen, fikk vi allikevel kost oss med grøt i gapahuken ved den gamle 

Hinna videregående skolen. Når vi kom tilbake til barnehagen dukket jammen 

julenissen opp. Vi fikk hver vår nissepose som vi koste oss med til frukt.  

 

Vi har i desember måned vært på turer både til Stadionparken, ved gapahuken rett 

ved den gamle Hinna videregående skolen og i nærmiljøet til barnehagen. Vi har spist 

grøt og fiskekaker ute.  

Desember måned har også bidratt til at vi har vært kreative. Vi har laget julegaver, vi 

har pyntet til jul på avdelingen og vi har laget julekort og juletrepynt.  

 



Vi har i desember bakt lussekatter, boller og pepperkaker. Vi ser en enorm glede av å 

lage mat sammen med barna. De er utforskende og nysgjerrige på å smake og lære 

nye ting om ingredienser og kjøkkenredskaper.  

 

Fokuset for januar måned vil være å jobbe med antall, rom og form. Dette omfatter å 

sammenligne, sortere, plassere, orientere, former, mønster, tall, telling og måling. 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal vi gi barna mulighet for å 

eksperimentere med tall, mengde og telling, dette for å utvikle forståelse for 

grunnleggende matematiske begreper og erfare størrelser i omgivelsene rundt seg 

selv. Eksempelvis, hvem er eldst og yngst, hvem er først og hvem er sist når vi går på 

tur. Vi ser på klokken, kjenner vi igjen noen tall.  

Tema og innhold 
for desember  
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:  

Følgende fagområder er hovedfokus: Antall, rom og form 

 

Mål for måneden 

Sosialt mål: Vi hjelper hverandre, spør og venter til det er vår tur 

Grønt mål: Verne om! 

 

Aktiviteter:  

Vi går tur i nærmiljøet og utforsker antall, rom og form. Vi ser på ulike former på hus, 

bygninger, skilt og liknende. Vi bruker kroppene våre til å forme ulike former. Vi måler 

ulike gjenstander som er 1 meter lange.  

 

Vi legger til rette for å spille spill, tegne og perle. 

Vi legger til rette for ulike leker. Eksempelvis Kims lek og rødt lys.  

 

Vi ser om vi kan kjenne igjen ulike former og farger. For eksempel sirkel, trekant osv. 

 

Bøker:  

Vi leser bøker som er tilknyttet månedens tema og bruker konkreter for å symbolisere 

innholdet og vi legger til rette for gode samtaler i samlingsstundene og i 

spisesituasjonene. 

 

Mustafas kiosk og andre rim for barn skrevet av Jakon Martin Strid. 

 

Sanger:       

God morgen sangen     



Historien om de tre små fisk 

Informasjon 
 

 

 

- Planleggingsdag mandag 4. Januar 2021. Barnehagen holder stengt.  

- Minner om at Gul gruppe har fått egen tlf på avdelingen. Tlf nummer 

47695561. 

- Januar måned er kommet og med det kaldere dager. Vi oppfordrer til å sjekke 

skiftetøysposene for varme klær, luer og votter. 

- Vi minner om at vi ønsker at klær og personlige eiendeler merkes med navn. 

Det gjør det enklere for oss å vite hvem som eier gjenstandene.  

- Vil også minne om utviklingssamtale. Dersom dere har behov for å snakke med 

Siri eller Karoline så ta gjerne kontakt. Vi starte opp med utviklingssamtalene i 

februar/mars 

- Vi starter med måltider i barnehagen tirsdag 5. januar. Barna får lunsj og frukt 

i barnehagen. I februar starter vi med varmmåltid en dag i uka. Det vil 

selvfølgelig bli tatt hensyn til eventuelle allergier.  

Bursdager 25. Januar: Aksel blir 6 år 
 

HIPP HIPP HURRA       

 

Hilsen personalet på Gul gruppe       
 

 


