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Evaluering av 

desember 

 

 
 

Desember måned var en fin tid på avdelingene med kjekke aktiviteter som vi håper 

barna vil ta med seg som gode minner. Hver mandag ble det holdt kjekke 

adventssamlinger med ulike innslag i regi av hver av avdelingene. De minste samlet seg 

på fellesområdet utenfor småbarnsavdelingene, mens samlingene for de eldste ble holdt 

inne på dramarommet. Grunnet lange tider med koronarestriksjoner er det lenge siden 

barnehagen har hatt opplegg hvor så mange barn har vært samlet, så barna syntes at 

samlingene var en stor og spennende begivenhet.  

Desember var en måned preget av mye sykdom i personalgruppen. Av den grunn var det 

ikke mulig å få gjennomført alle planlagte aktiviteter, som blant annet besøk i 

Døvekirken.  

Det har vært mye sang på avdelingene og barna har blant annet sunget og lært seg tegn 

til sanger som «på låven sitter nissen», «Lucia» og «jeg gikk meg over sjø og land». Vi har 

sett musikkvideoer på tegnspråk på DMTV og på Youtube.  

13. desember var det Lucia markering i barnehagen. Førskolebarna som lenge hadde øvd 

seg på opptog og sang fikk endelig vist seg frem og spredd glede til familie og venner.  

Vi har også hatt juleverksted hvor barna har lagt et par julegaver, vi har bakt 

pepperkaker og lussekatter. 

 

Planer for januar 

 

 

 

Et riktig godt nytt år ønskes til alle barn og foreldre på Grønn og Fiolett!  

 

I januar starter vi opp med temaet «Folk og røvere i Kardemommebyen». Dette temaet 

skal være felles for hele barnehagen før sommeren, og vi på grønn/fiolett har skal ha 

fokus på temaet frem til påske. Gjennom arbeid med temaet vil barna få bli kjent med en 

kjent fortelling fra norsk barnelitteratur. Det er også et mål at alle barna skal få øke sin 

språkkompetanse samt tilegne seg kunnskap om prososial atferd, etikk og moral.  

Barna skal blant annet få lære seg sangene «Politimester Bastians sang», «Visen om 
været», «Røvervise», «Tante Sofies vise» og «Kardemomme-sangen». 
I vårt Kardemommebyprosjekt vil vi jobbe tverrfaglig med alle fagområdene i 

Rammeplanen. Eksempelvis vil eventyrformidlingen, sangstunder og lytting til lydbok 

knyttet til fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst». Barna skal også få kjennskap til 

fortellingens forfatter, Thorbjørn Egner, de skal få høre musikk og dramatisere og alt 

dette er en viktig del av barnekulturen. Dette er tett knyttet opp til fagområdet «Kunst, 

kultur og kreativitet». Ved å undre oss sammen, snakke om vennskap og likeverd, 

nestekjærlighet og grunnleggende normer og verdier (ref. Kardemommeloven) trekker vi 

inn fagområdet «Etikk, religion og filosofi». Det vil bli lagt til rette for at barna skal få 

utfolde seg i leken og de skal selv få være med å finne frem nødvendige kostymer og 

rekvisita, og om det er noe vi mangler, så lager vi det selv! 

Vi gleder oss til å starte på et nytt tema som vi tror barna vil like godt.  

 

 

 

 

 



 

Praktiske 

opplysninger 
- 27.01 er det nyttårsfest i barnehagen. De som ønsker kan ta på seg  finstasen 

denne dagen. Det vil bli disko med dans og musikk og barna skal få gå på 

restaurant.  

- De to førsteårsstudentene på barnehagelærerutdanningen ved UIS kommer 

tilbake og skal være sammen med oss i 5 uker. 

- Vi får en elev i praksis fra Gand videregående som skal være hos oss onsdag, 

torsdag og fredag i uke 2-5.  

- NB! På grunn av allergi hos barn og ansatte på huset har ledelsen bestemt at vi 

skal ha et PARFYMEFRITT miljø som gjelder barn, ansatte og foreldre. Det betyr 

at det kun skal brukes parfymefrie produkter (ingen parfyme, solkrem, 

skyllemiddel o.l). 

- 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. 

Månedens tegn 

 
           «KARDEMOMMEBY»                                    «TYV» 


