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MÅNEDSBREV FOR Pingvinene         Desember 2022  Tema: Jule tradisjoner 

Evaluering av 
forrige måned 
 
 

 
 

Kjære foreldre på Pingvinene 
 
Det har vært en travel høst med mye sykdom. Selv om det har mye sykdom har barna hatt en 
hatt kjekt med aktiviteter, samlinger og mye lek. Vi har hatt store prosjekter med å bygge 
store tog bane. Laget restaurant i familiekoken. 
 
Barna har 3 or 4 års kubb som har vært en veldig suksess. Det har ført til at de har blitt kjent 
med hverandre på tvers av avdelingene. Det har ført til barna blir trygge på andre barn og 
voksne i barnehagen. Vi har vært sammen med Lemurene, Bjørnene og Tigrene 

Om neste 
måned 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I desember har temaet «Jule tradisjoner»  
 
JULE TRADISJONER 
Hovedmål: Barna skal bli kjent med norsk juletradisjoner og sanger 
Sosialtmål: Barna skal oppleve gleden ved fellesskap. 
 
Rammeplanen sier: «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte 
verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger 
grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske 
verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Norge er i dag et 
multireligiøst og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det 
mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg 
verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven». 
 
Fast felles adventsamlinger hver mandag frem til jul, men for å nå målet så prøver vi å 
ha adventsamlinger hver dag. I samlingen tenner vi kunstig adventslys, barna får tekke 
julekalender og synge julesanger. Denne samlingsstunden er for å skape gled og 
fellesskap. 
 
Det vil bli julebakst sammen med barn, 
 
Det blir holdt juleverksted og vil holde det «hemmelig» hva vi lager. 
 
Vi skal dra på julekonsert 19.12. Vennligst møt opp før 0850 i barnehagen For å rekke 
bussen til konsertert. 
 
Det blir markert Lucia markering, tirsdag den 13.12 
 
Nissefest i år blir den 8.12. Det er fint om barna kan ha på seg røde klær og nisseluer. 
Det blir servert risgrøt og masse kjekke aktiviteter for barna. 
 
NB! 



Auglendbarnehagene,Hillevåg 

"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 for kontaktinformasjon." 

"Anything to discuss with FAU? For contact information of the representatives for 

your section, take a look at the blackboard." 
 
 

Praktiske 
opplysninger 

• Nissefest 08.12 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet ikke kommer, send en sms. 

• NB! Matboks til frokost. 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 

• Naya bursdag 02.12 

• Vihaan bursdag 09.12 
 

Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 

 
 

• «Lucia sangen» 

• «Tenn lys» 

• «På låven sitter nissen» 

• Musevisa 

         HILSEN Gabriela, Tina & Vigarshan 


