
Desember på Skinfakse 
Uk
e 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

48 28.  Vi pynter 
avdelingen til 
adventstid og  
Adventsamling 
på Skinfakse. 

29.  
Vi pynter 
pepperkaker og 
leker i 
smågrupper  

30. 
Lek i grupper. 
Puslespill 
Vi spiser 
semulegrøt  

1.  
Adventsamling  
Sanke natur-
materialer. 

2. 
Adventsamling  
Juleverksted  
 
Linsesuppe  
 

49 5. 
Adventsamling 
på Gullfakse  
Vi leker i 
grupper  

6. 
Adventsamling  
 
Juleverksted  

7. 
Adventsamling 
 
Bake lussekatter 

8. 
Adventsamling  
 
Hilderløype  

9. 
Julegrøt 
 
Juleverksted  
 

50 12. 
Adventsamling 
på Frøyfakse  
Vi leker i 
grupper 

13. 
Kl. 8-9 

Luciamarkering 
med lussekatter 

og kakao 

14. 
Adventsamling 
Bake sandnøtter 
 

15 
Adventsamling 
Lage 
Fruktkompott  

16. 
Adventsamling 
Vi feirer  
Max 3 år! 
 

51 19. 
Adventsamling 
på Rimfakse 
Vi leker i 
grupper 

20. 
Adventsamling  
Juleverksted  
 

21. 
Adventsamling  
Bake  
kakemenn 

22. 
Nissefest - ta 

med nisselue og 
røde klær 
Julegrøt  

23.  
Adventsamling 
Juleverksted  
 

52 26- 
2. juledag 
barnehagen er 
stengt  

27. 
Felles julemoro 
på hele huset 

28. 
Felles julemoro 
på hele huset  

29. 
Felles julemoro 
på Gullfakse og 
Skinfakse 

30.  
Takk for i år og  
Godt nytt år! 
 

 

Informasjon 

 

Kan alle ta med et lite syltetøyglass som er vasket og etiketten er fjernet. Takk! 
 
Vi ser igjen at det er stort smittetrykk i gruppen. Hånd fot munn, øyebetennelse, snue, 
feber og hoste er noe av det som smitter i gruppen nå. Alle barn reagerer ulikt på smitte 
og sykdom. Vi går i dialog med dere om deres barn og viser ellers til denne;  Når må barn 
være hjemme fra barnehagen? - FHI  
Husk ull fra innerst til ytterst og minst to lag også inne! Smikker og klær vaskes hyppig da 
det er mye snått og snue som fester seg til klærne. 
 

Husk! 
Årets brukerundersøkelse har frist 20.12! 

 
Det er planleggingsdag 2.januar 

Barnehagen er da stengt 
 
 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/


Desember på Skinfakse 
Tema  Felles opplevelser 

Ventetid 
Lys og mørke  
Glede andre og dele  

Sanse og være kreativ med naturmaterialer  
Stemning og forventning  

1 åringene Nøkkelord Rim og regler Sanger Litteratur 

Være sammen 
Ta tur  
 
 

Vente 
Jul  
Julenisse  
Juletre 
Nisse  
 
 

Fem små nisser 
Nissen nøs  
Nisse rød og 
nisse blå. 
Kom alle hvite 
snøfnugg  
 

På låven sitter 
nissen  
 

Pulverheksa og 
julenisssen.  
Pulverheksa feirer Jul. 
Fie og Milo lager jul. 
 

 
2 åringene      

Samarbeide  
Glede andre 
Dele  

Advent 
ventetid 
Julepynt 
Juleglede  

Nå tenner vi et 
lys i kveld - 
Inger Hagerup 
 

Tenn lys  
Luciasangen 
Santa Lucia fra jul i 
svingen. 
 

Kasper og Lisa og 
julegaven 
Brillebjørn feirer Jul 
24 dager til jul 

Månedsbrev 

Månedens tema: 
 
I rammeplan for barnehager (FOU 2017) under fagområdet Etikk, religion og filosofi står 
det at barna skal får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. De 
voksne skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer 
og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer.  
 
Dette fagområdet er naturlig å trekke frem nå i desember. På avdelingen står Julekrybben 
fremme slik at barna kan leke med den. Vi forteller historien om julen ut ifra barnas undring og 
modning. Vi leser, synger og forteller om Nissen, Lucia, Jesusbarnet, Solsnu og vinteren. Vi har 

fokus på å gjøre noe for andre, ventetiden og sanselige fellesopplevelser. Vi teller ned til jul ved 
hjelp av kalender med hjerter, pepperkake og adventsanger i tillegg forteller vi en liten 
historie hver dag. Vi har fokus på samspill, fellesskap i god førjulsstemning.  
 
November på Skinfakse 
Under arbeidet med eventyret om den lille røde høna ble det bakt brød som alle fikk smaker. Vi 
tok for oss temaene samarbeide, glede andre og dele i denne perioden. Vi har også satt fokus på å 
respektere andre og hverandres grenser med ti små vennebøker - Si stopp! 
 

    
 



Desember på Skinfakse 
Sannelig ble det mange kreative uttrykk denne perioden. 

 Barnas permer har fått nye arbeider 
 

                                    
  

      
 
Det har også sneket seg inn en veldig sulten krokodille på avdelingen. Den har spist på apekatter i 
hele november og nå jager den sannelig på nissene også! 
 

 
 


