
AUGLEND BARNEHAGE 

MÅNEDSBREV RØD BASE - DESEMBER 2022                 

Evaluering av november:  
 
 

 
 
 

 
Der var også november måned over. Denne måneden har vi hatt 
eventyrsamling med «Bukkene Bruse». Vi har inntrykk av at barna 
synes det er spennende med denne eventyrstunden, det viser de ved 
å sitte konsentrert og følge med. Vi forsøker også å tilbringe mye tid 
utendørs. Det er stor jubel blant barna når de kan gå ut å utforske i 
sølepytter. Vi har også gjennomført ulike formingsaktiviteter på 
avdelingen. Her har vi malt med farger som tilhører høsten: rød, gul, 
brun og grønn. Ellers bruker vi mye tid på å ha bevegelsessamlinger 
på basen, etter bevegelsessamlingen gjør vi yoga. Barna trives godt 
med denne stunden. Dette viser de gjennom smil og latter.   

 
 
Her malte vi 
paraplyer. Disse 
ble laget av 
kaffefilter og 
vannmaling.  

Planer for desember: 

 
 
 

 
Der var vi kommet til desember måned og da starter 
juleforberedelsene for fullt. I førjulstiden skal vi fokusere på å skape 
gode stunder preget av ro og fred. Vi skal gjennomføre ulike 
tradisjoner som tilhører julen. Hver mandag vil det bli gjennomført 
adventsamling. I desember skal vi også gjennomføre juleverksted, det 
som lages her blir en overraskelse til dere foreldre. Barna skal få bli 
kjent med reglen «Nisse rød og nisse blå». Det skal også synges 
mange forskjellige sanger som gir oss god julestemning. Hver dag i 
desember skal det også trekkes et bilde fra tegnspråkkalenderen 
våres. På bildet som trekkes er det bilder av ulike tegn som 
kjennetegner julen.  
 
Ellers i desember skal vi ha Luciamarkering den 13. desember. 
Luciatoget går kl. 08.15. Denne dagen vil det bli servert Lussekatter. 
Den 8. desember vil det bli arrangert nissefest. Da kan både små og 
store kle seg ut som nisser og vi spiser nissegrøt til lunsj.  
I romjulen skal vi samarbeide på tvers av avdelingene, da skal vi ha 
julekos og andre aktiviteter. 
 
Minner om planleggingsdag 2 og 3. januar.  
  
Ha en riktig god jul og et godt nyttår. 

Månedens tegn:       Jul                                            Nisse                                                                     
 
                                                                 

Månedens sang/regle: På låven sitter nissen. Regle: Nisse rød nisse blå. Tenn lys.  

 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 


