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I november måned har vi fortsatt med temaet høst og eventyr. Vi 
har hatt ulike formingsaktiviteter relatert til dette og vært mye 
ute. Vi har snakket om forandringene i naturen og at det blir 
kaldere. Da har vi snakket om at vi må ha på mer klær nå som 
det er vintertid. 
 
Vi har også vært heldige og hatt to flotte studenter hos oss 
denne måneden. De har bidratt mye til avdelingen og gitt barna 
nye opplevelser. Barna har blitt godt kjent med dem og vi gleder 
oss til de kommer tilbake til nyåret. 
 
Vi har også hatt fokus på trafikksikkerhet. Da har <<Tarkus>> 
vært innom i samlingene og fortalt om hvordan vi kan forebygge  
trafikk og sikkerhetsulykker. Viktig å lukke portene etter oss! 
 
Vi har hatt om ulike eventyr som <<De tre bukkene bruse>> og 
<<Gullhår og de tre bjørnene>>. 
Vi har sunget sanger som barna er kjent med, men også nye 
som har vært høstrelatert.  
 
Vi har også begynt å lage julepynt, som vi fortsetter i desember 
måned. 
 
Vi er i gang med utviklingssamtaler og fortsetter med dette i 
desember.  
 

Desember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk å ha med nok 
skiftetøy og riktig 
klær i forhold til 
årstid, husk å merke 
alle klær og sko. 

 
 
 
 

Da var vi kommet til desember måned og vi er klar for kjekke 
juleforberedelser i barnehagen. I desember er det jul og advent 
vi skal ha fokuset rettet mot. 
I desember måned skal vi ha juleverksted på basen. Det som 
skal lages på juleverkstedet er foreløpig hemmelig. 
Hver mandag vil det bli lagt opp til adventssamlinger. 
I disse samlingene har vi fokuset rettet mot jul, advent og synger 
julesanger.  
Vi skal ha fokus på å skape en god og rolig stemning på basen, 
og kose oss mens vi venter på høytiden. 
 
Det vil bli arrangert nissefest torsdag 08.12. På nissefesten kan 
barn og ansatte kle seg ut som nisser. Vi har felles nissesamling 
09:45 på dramarommet. Vi skal spise grøt til lunsj denne dagen 
og kose oss med dans og musikk. 
 
13.12 skal vi markere Luciadagen i barnehagen. Da er 
foreldrene velkommen til å være med og spise frokost sammen 
med oss. Det vil bli servert lussekatter og saft. Skolegruppen 
skal gå gjennom barnehagen og synge luciasangen klokken 
08:15. 
 



 
 
 

Ellers skal vi kose oss på basen med julemusikk, 
pepperkakebaking og andre kjekke juleaktiviteter. 
 
Vi minner om planleggingsdagen mandag 3. januar og 
tirsdag 4.januar 2023. Da er barnehagen stengt. 
 
Vi ønsker alle en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! 
 

Månedens sanger «På låven sitter nissen» og «Musevisa» 

Månedens tegn Jul:                              Lucia: 

 
Glede, trivsel og lekested. 

                                                      Det er Auglend barnehage det 
 
 
 
 
 
 


