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Evaluering av 

måneden som 

har gått 

 

Da var vi kommet til årets siste måned og 2022 nærmer seg slutten. 

I forbindelse med temaet om 1150-årsjubileet for slaget i Hafrsfjord har vi 

i løpet av måneden snakket mye om forskjellene mellom vikingtiden og 

nåtiden. I samling viste vi frem bilder av alle barna i vikingkostyme og 

presenterte deres vikingnavn. Ute på tur fikk alle i oppgave å finne seg en 

stein som vi tok med tilbake til barnehagen og malte runer på. Disse flotte 

runesteinene, i tillegg til vikingbildene, kan dere se på vår lille viking-

utstilling i trappa opp til Turkis.  

November ga oss både skikkelig vått og skikkelig fint vær, og vi hadde 

flere kjekke turer i nærmiljøet og i Vannassen. Vi må vel si at skogen er 

vår nye favoritt destinasjon når vi er på tur. Den ene dagen hadde vi det 

faktisk så gøy at vi helt glemte tiden. Det var en ganske sulten, men ikke 

minst meget fornøyd, gjeng som kom tilbake til barnehagen den dagen. 

I midten av måneden fikk vi besøk av Dybwik dans som viste oss en 

forestilling som de kalte «bakom stjernene». Barna ble tatt med på en 

reise i musikk og dans der de fikk bruke alle sansene sine. Kort fortalt var 

det flott opplevelse vi var så heldige å få ta del i.  
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Julen står naturlig nok i fokus i desember, og vi tar en pause fra de faste 

aktivitetene. Vi skal leke, synge, lese julebøker, ha nissefest, markere 

Lucia-dagen, ha felles adventsamlinger, lage julegaver og ikke minst så 

skal vi telle ned til julaften i daglige julesamlinger på avdelingen. 

Hva vi gjør når vi har juleverksted vil vi ikke si så mye om, det forblir en 

hemmelighet enn så lenge.   

Hovedfokus denne måneden blir på å skape en god og rolig stemning på 

avdelingen, og kose oss mens vi venter på høytiden. 

Vi starter opp dagens juleprogram kl. 09.30 hver dag, fordi vi har en fast 

rytme på forberedelse og gjennomføring disse dagene. Vi ønsker at barna 

er levert innen denne tid slik at det ikke blir forstyrrelser i samlingene.  

 

Viktige datoer i desember: 

8.12 – NISSEFEST. Barna kan kle seg i rødt og ha med nisselue. Det blir 

fellessamling og grøt til lunsj. 

13.12 – LUCIA. Skolegruppen går i Luciaopptog klokken 8.15 i 

barnehagen. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.  

19.12 – Julekonsert med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger 

konserthus. Bussen går fra barnehagen 9.00, og barna må være i 

barnehagen SENEST 8.30 denne dagen! 

 

Det vil bli satt opp tid til utviklingssamtaler på nyåret. Bare ta kontakt om 

det er noe dere lurer på som ikke kan vente til da! 

 

Minner om planleggingsdagene mandag 2.januar og tirsdag 3.januar 

2023. Da er barnehagen stengt. 

 

Vi ønsker alle en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! 

 

Hilsen fra Anita, Anne Berit, Stina og Camilla 

 
 

Barnets beste først! 


