
 

 

 

    

 

LITT OM MÅNEDEN FORBI   
 

November suste forbi med mange våte og kalde dager. Tema 

for måneden var høst og vi fikk så vidt utdypet oss før 

desember med sin glede kom på døren. Vi har vært på turer i 

nærområdet og hadde ganske ofte ute måltider sent på 

ettermiddag. Vi var så heldige å ha blitt invitert på lesestund 

på Universitetet av Ine. Her fikk vi høre på ulike eventyr av 

drama studenter.  

I slutten av måneden fokuserte vi på jul. Vi ryddet og pyntet 

avdelingen og bakte pepperkaker til julekalenderen våres.   

   

 

 

 

 

   

 

 

HEMULENE  

5-åringene har vært så heldige at de har fått tilbud om å gå til 

ishallen. Før de dro til skøytehallen leste de om Karsten og 

Petra som går på skøyter. De har også sett på en liten filmsnutt 

som forberedet dem på hva som skal gjøres.  

Med litt voksenstøtte og god humør har mye moro og læring 

pågått samtidig.  

Forberedelse til Lucia tog er også månedens største glede og 

barna har allerede kledd seg ut og øvd seg på å synge.  

Hemulene har også hatt eget opplegg med reflekstrening. 

Dette for å bevistgjørre 5- åringene på bruk av refleks da det er 

så mørkt ute. Barna reflekterte og snakkte i sammen om hvor 

nødvendig det er å bruke refleks da vi var på tur.  

 

 

 

 

MÅNEDSBREV SNUSMUMRIKKEN  

DESEMBER 2022 



 

DESEMBER                                                                                                              

Julen står naturlig nok i fokus i desember, og vi ser frem til å 

skape en god julestemning og ha en fin rolig førjulstid med 

barna. Vi tar en pause fra de faste aktivitetene, og setter i gang 

med juleverksted, adventssamlinger, konsert hus besøk, 

kirkebesøk, Lucia markering, besøke pepperkakebyen og sist, 

men ikke minst feire nissefest. Kanskje kommer nissen innom 

en tur. Dato for de ulike aktivitet og opplevelsene vil dere også 

finne på månedsplanen og mer informasjon om nissefest og 

Lucia markering kan dere høre med avdelingen om.  

  

Noen viktige datoer i desember blir som følgende:  

Tirsdag den 06.Pepperkakebyen Hemulene drar på byen 

for å besøke pepperkakebyen. Viktig at Hemulene er til stede i 

barnehagen senest 08:45.  

Onsdag den 07. Nissefest: Siden det er nissefest kan de 

barna som vil ha røde klær: Ta på seg rød nisselue, rød genser 

og eller rød bukse. Noen har kanskje lyst til å være blånisse. 

 

 

Onsdag den 13. Lucia tog inviteres barn foreldre og 

søsken hjertelig velkommen til Lucia tog i barnehagen. Det vil 

bli en enkel servering med lussekatter og kafe Luciatoget 

kommer innom på avdelingene og synger luciasangen for oss 

kl 08:15   

Fredag den 16 pepperkakebyen 3-og 4-åringene drar på 

besøk til pepperkakebyen barna bør senest være levert 08.45. 

Cofee to og om morgenen.  

 

Mandag den 19. Kirkebesøk Adventssamling i Madlamark 

menighet, barna bør senest være levert til  08.45. 

Onsdag den 21. skal hele avdelingen dra på julekonsert til 

konserthuset. 

mandag 2. januar 2023 Husk at barnehagen er stengt på 

grunn av planleggingsdag.  

 

Tirsdag 3. Januar Aaliya fyller 6 år hipp, hipp, hurra!   

 

Julehilsen fra Merete, Rikke, Bente Helene, Eline, Aysel og 

Ruth Marie  

 



 

 

 

 

 


