
DESEMBERBREV FRA MAURTUA 
Ho-ho-ho! Da var det plutselig desember, for mange den travleste av alle travle måneder. Vi 

skal bake, lage julegaver, ha nissefester, gå i lucia-tog, trekke kalender og mye mer, men det 

viktigste av alt er å samtidig ha det fint, senke skuldrene og leke som normalt.Gjennom hele 

desember blir det ulike juleaktiviteter. I romjulen (27. til 30. desember) er det flere barn og 

voksne som skal ha fri, så vi kommer til å være sammen med Bamsebo disse dagene. 

Det blir satt opp foreldremøter, skjema for timeavtaler blir hengt opp i garderoben. 

NYTTIG INFORMASJON 

Luciadagen: Etter frokost går vi lucia-tog til en liten avdeling. Vi synger noen sanger, og går 

tilbake igjen. Skolestarterne går etterpå til Bergåstjern sykehjem og synger for beboerne der, 

de gleder seg veldig mye til å få besøk. Vi skal være klar til å besøke avdelingene klokken 

10:30, så vi går fra barnehagen en stund før det. Etterpå blir det servert saft og pepperkaker. 

Ta gjerne med hvite klær. Vi har lys, men om noen vil ha med egne, husk å merk dem med 

navn. 

Nissefest: De store avdelingene samles på fellesrommet på Flinten klokken 10:30, hvor det 

blir en nissesamling laget av Revehiet. Hovedfokus blir å skape en god stemning med 

sanseopplevelser og musikk. Ta gjerne med eller ha på nisseklær denne dagen. 

FAU-Nissefest: FAU arrangerer nissefest i barnehagen etter stengetid. Les mer på 

avdelingen. 

Skiftetøy: Husk å sjekke skapene inne på avdelingen. Vi ønsker to sett med klær, i tilfelle 

uhell eller regnvær. Vær spesielt obs på sokker og truser, det er ikke så kult å gå uten. 

Navnelapper: Vi anbefaler alle å merke alle klær med navn. Det går 18 barn på avdelingen, 

og vi har ikke mulighet til å huske hvem som eier hva, med mindre alt er merket med navn. 

Bokdag: Ta med yndlingsboken og del den med venner! Boken kan gjerne være knyttet til 

månedens tema. Vi kikker på bøkene i samling. Boken trenger ikke være på norsk, det er 

spennende med fremmede språk også. Husk å merk boken med navn. Boken kan gjerne ligge i 

barnehagen til neste bokdag, så får vi bedre tid til å kikke i den. 

Turdag: Hver mandag tar vi sikte på å gå en tur. Vi går vanligvis ut porten klokken 09:30, og 

det er viktig at de som kommer senere gir beskjed. Vi venter ikke, men dere kan møte oss på 

turen. 

Julekos: Vi slår oss sammen med Bamsebo, lager julekino, spiser pepperkakerester og har det 

kjekt sammen. 

MÅNENDENS TEMA: JUL 

Denne måneden jobber vi videre med vennskap og følelser, men vi tar for oss temaet «Jul». 

Hva er jul? Hvorfor feirer vi jul? Feirer alle jul? Juletradisjonene er en del av det norske 

samfunnet, og vi lar oss fascinere av lys, nisser og pepperkaker. Hver dag blir det julesamling, 

hvor vi trekker et barn som får en pepperkake, et hjerte med komplementer, feste en 

bomullsbit på nisseskjegget, velge en sang og vi leser i en bok, som heter «24 dager til jul». 

Stikkord: Jul, julaften, julenisse, pepperkake, rød, grønn, blå, gull, sølv, julepynt, julegave, 

juletre, lucia, nissefest, julegrøt. 

  



MÅNEDENS SANG/DIKT 

Nisse Rød og Nisse Blå 

 

Her er Nisse Rød og her er 

Nisse Blå. (tomlene dine - gjerne med "lue" på) 

Begge to har nisselue på. 

Nisse Rød kan nikke, (nikk med tommelen) 

Nisse Blå kan vrikke. (vrikk med tommelen) 

Nisse Rød kan gjemme seg, (putt tommelen inn i neven)  

Nisse Blå kan klemme seg. 
(klem den mellom peke- og langfinger, si gjerne AU!) 

Her er Nisse Rød, og her er 

Nisse Blå. (vis dem fram igjen) 

Nå må begge skynde seg og gå. 

Blås, blås-Borte! 
(blås på en og en tommel og gjem dem bak på ryggen) 

 

BURSDAGER 

STEFAN blir 44 ÅR 9. desember! 

ISABELLA blir 3 ÅR 19. desember! 

Hipp hurra! Gratulerer så mye med dagen!       

 

MERK DISSE DAGENE DENNE MÅNEDEN 

• 8. desember, det er nissefest i barnehagen. Husk nisseklær for de som ønsker. 

• 13. desember, det er luciadagen. Ta med hvitt tøy for de som ønsker det. 

• 24. desember, god jul! 

 

 

Julehilsen fra oss på Maurtua! 


