
MÅNEDSBREV DESEMBER, AVDELING: GRØNN/FIOLETT              
Planer for desember:  
  
 

  
 

 

 

 
  

Tema: Jul og advent.: 
 
Desember er her, og vi gleder oss til å skape julestemning sammen med barna. 
Vi er allerede i gang med å pynte avdelingene, og ser fram til en fin og koselig 
desember måned. 
 
Adventskalender: Vi har hengt opp et juletre med 24 luker både på Grønn og 
Fiolett, hvor vi kommer til å åpne en luke for hver dag i desember. Lukene 
inneholder et jule-tegn for hver dag.  
På Grønn har vi en “adventboks” i samling med 1-3åringene som kommer til å 
inneholde noe nytt hver dag. Adventboksen kan for eksempel inneholde utstyr 
til juleverksted, konkreter og/eller bilder til en fortellerstund, en julesang/regle, 
en bok/fortelling, eller bilde av/utstyr til noe vi skal gjøre eller lage den dagen. 
3-6åringene har juleyogakalender på Fiolett med en yogaøvelse hver dag, 
sammen med et lite julevers. 
 
Adventsamlinger: Fellessamlinger for alle barna i barnehagen. En samling for 
de eldste barna (3-6år) og en samling for de yngste barna (0-3år). Ulike 
avdelinger har ansvar for å lede samlingen hver uke. Samlingene vil handle om 
advent og jul, med blant annet fortelling/eventyr med konkreter, julesanger og 
dramatisering. 
 
I Rammeplanen for barnehagen står det at vi skal “gi barna kjennskap til og 
markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven (…)” 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). I tillegg til å snakke om nissen, juletre, 
julegaver, julekaker og andre juletradisjoner og fortellinger, kommer vi derfor 
også til å fortelle en enkel versjon av julefortellingen om Josef, Maria og 
Jesusbarnet gjennom bruk av bilder/konkreter som illustrerer de ulike 
karakterene og dyrene i fortellingen. 
 
Av andre aktiviteter kommer også til å bake pepperkaker og lussekatter 
sammen med barna, juleverksted hvor barna får lage julegaver, samlinger på 
avdelingen med tema rundt jul og advent, julesang og juletregang.  
 
 
Viktige datoer å merke seg:  
 
8. desember er det nissefest for barna i barnehagen. Da kan barna gjerne kle 
seg i nisseklær/røde klær. Vi skal spise risengrynsgrøt til lunsj, og håper at 
nissen dukker opp. 
 

9. desember er Fiolett/Grønn invitert til døvekirken. Dette er en 
julegudstjeneste sammen med Auglend skole, og passer derfor best for de 
eldste barna (3-6åringene). 
 
13. desember er foreldre velkommen til å se på luciaopptog hvor førskolebarna 
synger luciasangen og går i tog gjennom barnehagen kl. 08:15. Det vil bli 
servert saft og lussekatter. Mer info kommer. 
 
19. desember skal 3-6åringene på julekonsert i konserthuset med Stavanger 
symfoniorkester. Mer info kommer. 
 
2. januar og 3. januar er barnehagen stengt på grunn av planleggingsdager.  

Månedens tegn:   



       
  

   

Jul Advent 
  

    

Nisse Lys (levende lys) 

 

 
 

 

  

Stjerne Lucia 

  
Månedens 
sang/regle/bok:  

Sanger: “På låven sitter nissen”, “Å jul med din glede”, “Tenn lys”, “Så går vi 
rundt om en enerbærbusk”, “Jeg gikk meg over sjø og land” og “Lucia-sangen”. 

 
Regle: "Nisse rød og nisse blå”  
 
Månedens bok: «Reven og nissen”. 
 

Praktiske 
opplysninger:  
  

• Ta gjerne en titt gjennom skiftetøyet på plassen til barnet ditt for å være 
sikker på at barnet ditt har nok klesskift. 

• Votter/hansker kan være greit å ha nå når det begynner å bli litt 
kaldere. Velg gjerne noen som barna fortsatt klarer å gripe med. Tynne 
ullvotter pleier å fungere bra. 

• 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. 

 
Med ønske om en fin desember måned! 

 
Hilsen oss på Grønn/Fiolett  

 


