
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: November 

Og vips, så var november over.  Regntøy og støvler har blitt flittig 

brukt, og mange har hoppet og kost seg i de store pyttene som har 

vært ute.  

I midten av måneden fikk vi en telefon om at vi hadde blitt trukket ut 

til å pynte pepperkakehjerter til en butikk i Hillevåg. Det var en mor 

på avdelingen som hadde meldt oss på konkurransen, og jammen 

meg så vant vi. Barna jublet og pyntet hjertene med stor iver. Kakene 

ble levert til butikken rett før 1.desember.  Barna har også pyntet sin 

egne pepperkakehjerter som de får med seg hjem når de blir trukket i 

adventskalenderen. Det er ikke alltid lett å forstå hvorfor noen får 

pepperkaken sin, mens andre må vente litt. Vi snakker en del med 

barna om dette , og vi forsøker å forklare best mulig at alle skal få, 

men at det er mange som også må vente litt på tur.  

I samlingene har vi rundet av tema høst. Vi har snakket sammen med 

barna om neste årstid og neste måned.  Vi har rundet sangheftet om 

høst, og barna har blitt godt kjent med hva som skjer rundt oss om 

høsten. Ellers har vi lest venneboken om å dele. Her har vi snakket om 

hva det vil si å dele, og om at deling er bra for da gjør man noen andre 

glad. Vi har også lært oss en egen sang om å dele. Barna forteller ivrig 

i samlingene når vi leser fra venneboken.  Vi har fått mange gode og 

meningsfulle samtaler sammen med barna, og det er barna som sty-

rer retningene i dissa samtalene.  

Førskolen har nå hatt alle gangene med tilvenning i vann, og fikk en 

velfortjent medalje etter siste økt. Det var noen stolte barn som kom 

tilbake til avdelingen.  I tillegg har det vært øvinger på julesanger sam-

men med de andre i Regnbuekoret.  Øvingene er nede på bydelshuset 

rett nedenfor barnehagen.  

November har også vært preget av en del sykdom i personalet, og en 

del vikarer og mangel på vikarer. En del av de målene vi satte oss for 

november har dessverre ikke latt seg gjennomføre. Husbesøk og job-

bing med eventyrene ble satt litt til side, og vi har vært opptatt av å 

skape gode dager sammen med barna, selv om det har vært mangel 

på personal enkelte dager. Det har også blitt færre turer enn vi hadde 

planlagt.   
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Mål og innhold: Desember—Juleforberedelser  

Nå er endelig desember her og vi gleder oss alle sammen til mange kjekke 

aktiviteter i barnehagen. Vi er allerede godt i gang med å synge julesang-

er, både i samlingene men også spontant gjennom dagen. Vi har nå gått 

over i første vintermåned, og vi kan allerede glede oss over en god del snø 

på bakken. Barna har det veldig kjekt ute, og de aker og leker i snøen. Vi 

håper på mange fine dager ute i snøen. 

I desember legger vi til rette for mye kreativitet på avdelingen. Barna får 

utfolde seg i ulike aktiviteter, og vi deler inn i grupper, slik at de som vil 

lage noe kan gjøre det, mens de som heller vil leke har mulighet for det. 

Og så rullerer vi etter hvert slik at alle får mulighet til å delta. Vi har også 

begynt å male snømenn i vinduene. I samlingene synger vi julesanger og 

trekker adventskalender. I tillegg leser vi om Pulverheksa og julenissen, 

der det er en ny historie for hver dag frem til julaften. Barna er engasjerte 

og har mye på hjertet når vi snakker om boken. Noen av barna har lest 

denne før og er ivrige på å fortelle hva som skjer.  

Førskolebarna er nå ferdig med svømmingen, og har nå tre kjekker dager 

på skøyting i ishallen. De har også flere øvinger sammen med Regnbueko-

ret og de skal gå i Luciatog og synge for oss på avdelingen. Den 9.12 skal 

de også besøke et aldershjem i nærheten. Der skal de synge og være sam-

men med beboerne i et par timer.  

Rett før desember fikk vi brev fra julenissen om at hans gode hjelper ram-

penissen skulle komme til oss i desember. Han har allerede flyttet inn på 

avdelingen, og han ramper i vei hver natt mens vi sover hjemme i sengene 

våre. Barna er veldig opptatt av rampenissen og de undrer seg veldig over 

denne rare karen som til tider roter fælt på avdelingen.  

Månedens vennebok handler i desember om å spre glede. Vi skal lese og 

samtale omkring innholdet i boken sammen med barna.  

Månedens sang: På låven sitter nissen.  

Månedens nøkkelord: Snø, vinter, jul, nyttår, Lucia,  julenisse, juletre, 

adventskalender, Pulverheksa. 

Månedens bok: Vennebok om å spre glede. 

Vi ønsker dere alle en  riktig  god jul og et  godt nytt år ! 

Hilsen alle oss på Froskene 

Kasia har sin siste dag hos oss 17.12. Hun er tilbake i februar.  

Ingvild er tilbake fra permisjon i begynnelsen av januar 

På låven sitter nissen 
På låven sitter nissen med  

sin julegrøt, 

Så god og søt, så god og søt. 

Han nikker, og han smiler, og han 

er så glad, 

For julegrøten vil han gjerne ha. 

Men rundt omkring står alle de 

små rotter, 

Og de skotter, og de skotter. 

De vil så gjerne ha litt  

julegodter, 

Og de danser, danser rundt i ring, 

ring, ring. 

Viktige datoer: 

01.12: Ferielapp inn 

13.12: Lucia 

14.12: Nissefest  

16.12: Pysj/film 

24.12: Saida 3 år 

24.12: Vi stenger kl.12.00 

30.12: Miljødag 

31.12: Vi stenger kl. 12.00 

Viktig informasjon: 

 

Barna trenger matboks kun til 

frokost. 

 

Husk å merke alle barnas  eien-

deler med navn. 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas regn-

tøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om støvle-

ne er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter vær.  Nå er det lurt å ta 

med  luer, buff og votter som 

tåler vann.  

 

Husk vannflasker hver dag. 

 


