
Månedsbrev desember 
 
 
Da nærmer vi oss slutten på enda et nytt år, og vi gleder oss til å gå inn i et nytt år med nye 
muligheter og utfordringer for både store å små.  
 
I desember har vi hatt fokus på en forutsigbar og rolig adventsmåned. Barna har selv fått 
være med å bestemme hva de ønsket å lage og hvor mye. Barna har laget gaver i form av 
tegninger og materialer vi lager i formingstimene. Det er en fin øvelse for barna å lage gaver 
til dere hjemme for å lære seg gleden av å kunne gi til andre uten å nødvendigvis få tilbake.  
 
Barna har deltatt på blant annet nissefest, nissebesøk og baking. De har kost seg veldig, og 
det er fint å kunne ha det litt ekstra hyggelig sammen. Vi ser at barna er forventningsfulle og 
har mye de gleder seg over, både hjemme og i barnehagen. For noen kan det også være litt 
vanskelig og det er derfor viktig at vi holder fokus på rammene rundt barnet.  
 
På lemurene har vi hatt en litt annerledes kalender, hvor fokuset var at barna selv skulle 
reflektere over hyggelig ting man kan gjøre for hverandre. Oss voksne hadde på forhånd 
skrevet ned 24 gode gjerninger, men kort tid inn i kalenderen hadde flere av barna selv lyst å 
komme med forslag. Det var veldig fint, og litt overraskende at de hadde så mange gode ting 
å komme med. Det kjekkeste var at alle barna faktisk deltok og kom med forslag! Dere kan 
se kalenderen på avdelingen.  
 
 
Nå går vi inn i et nytt år, januar og vintermåned står for tur. Her skal vi gå innom ulike 
eventyrer. Barna skal få dramatisere og delta. Dette kan bli gøy!  
 
 
Vi ønsker dere et riktig godt nyttår! Tusen takk for samarbeidet, vi er så glade for å ha dere 
alle med på laget J  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Celine, Charlotte og Emilie  
 
 


