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Evaluering av Desember 
 
 

 
 

Godt nytt år! Håper dere alle sammen har hatt en fin jul. 
Desember var en måned fylt av kjekke aktiviteter, arrangementer og 
samlinger. Hver dag hadde vi samling hvor vi telte ned hvor mange 
dager det var igjen til jul, trakk hjerte fra aktivitetskalenderen og et 
juletegn fra juletre tegnspråkkalenderen vår. I tillegg hadde vi felles 
adventssamling med alle de andre storbarns-basene. Vi bakte 
lussekatter, pepperkaker, sang mange julesanger, sa og fremførte 
julevers. Vi hadde ansvaret for nissefest fellessamlingen for alle i 
hele barnehagen – og barna var HELT RÅ! Det ble mye klapp på 
skulderen og skryt etterpå. Vi har også vært på julekonsert hvor det 
var ekstra stas å kjøre buss! 
I løpet av måneden har vi hatt åpent juleverksted hvor de som 
ønsket kunne lage julepynt/gaver som ble puttet oppi papirposen og 
sendt med hjem. 
Det var også stas for de eldste å gå luciatog både i barnehagen og 
på sykehjemmet. 

Planer for Januar 
 
 

 
 
 
 

25. desember kom Kardemomme by på kino – hurra hurra! Dette 
blir et tema vi skal starte på nå, og kommer til å ha helt frem til 
sommeren. Alle avdelingene i barnehagen skal ha Kardemomme 
by som tema i varierende grad, og vi gleder oss til å ha et felles 
tema. I følge rammeplanen kan felles tema bidra til at alle barn får 
felles erfaringer for lek, og dermed kan det legges til rette for 
utvikling av felles leketema (hentet fra rammeplanen). 
For skolegruppen vil det i tillegg til skolegruppe på tirsdager, også 
bli svømming på torsdager fra 12. januar til 23. februar. Dette 
gleder vi oss veldig til. 
Fredag 27. januar blir det nyttårsfest for alle barn i Auglend 
barnehage, mer informasjon kommer. 
 
 
 
Hilsen Gry, Vegard, Anita og Ingrid 
 

Månedens sang Diverse Kardemomme by sanger. 
 

Praktisk informasjon Vinteren er her – det er kaldt ute, og vi er ute hver dag uansett vær. 
Barna trenger varme klær i kurven og votter/lue/hals (dette må dere 
DAGLIG sjekke). Husk å merke klær med navn. Klær barna ikke får 
bruke i barnehagen kan ikke henge i garderoben da vi ikke har 
kapasitet til å passe på dette. 
Barnehagen anmoder at garderoben tømmes for alle klær og sko 
hver fredag. Dette for å gjøre renhold mer gjennomførbart for 
renholderne. Håper alle kan være behjelpelige med dette. Det er 
også en god måte og følge med på om barnet ditt har nødvendige 
klær og utstyr. 
 

Foreldrenes arbeids utvalg Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med 
representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp på tavla i 
garderoben for kontaktinformasjon. 

 


