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Måneden som gikk 
 
I november måned har vi hatt fokus på meg selv og vennskap. I 
forbindelse med meg selv har vi satt ord på kroppsdeler, brukt 
nesen til å lukte, stemmen til å synge, hendene til å klappe og 
hele kroppen til å danse! Samlingsstund er et høydepunkt hvor 
vi ser at alle deltar mer og mer, viser gjenkjennelse og glede 

over sangene og beveger seg med rytmene       I forming har alle 
barna laget sitt eget ansikt, de har plassert øye, nese og munn 
og limt på hår. Spennende og lærerikt.  
 
 
Mot slutten av måneden begynte vi å finne frem kassene med 
julepynt, synge litt om nissen og starte noen hemmelige 
prosjekter! Første adventssamling er allerede overstått og det er 
mye mer moro i vente! 
 
 

Info 

-Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 94846796 

-Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente- og 
bringe situasjoner eller ta kontakt på 
vilde.hegdal@stavanger.kommune.no  
-Husk å merke alt av klær og utstyr med navn. På denne måten 
er det lettere å sørge for at alt kommer tilbake til rettmessig 
eier. 
-Vognskuret begynner å bli ganske kjølig nå. Det kan være lurt å 
ta med tykk vognpose eller ekstra teppe til vognene.  
-Om noen bestemmer seg for å ta flere fridager i romjulen en 
planlagt er det flott om dere gir beskjed så fort dere vet. 
-Det vil bli gjennomført foreldresamtaler i desember og januar 
-2. og 3. Januar er planleggingsdager, barnehagen holder da 
stengt 
-I romjulen slåes avdelinger sammen grunnet færre barn og 
voksne. Informasjon om hvor barna skal være og hvem som 

møter dem kommer        
-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. 
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Planer for oktober:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                      Tema: Jul og tradisjoner 
 
Jul 
Desember måned i barnehagen er en måned fylt med nye 
opplevelser, nisser, musikk og hemmeligheter! Vi skal synge om 
nissen, bake både lussekatter og julekaker, ha juleverksted og 
stelle i stand en ordentlig nissefest. 
 
Adventssamlinger 
Hver mandag samles vi på barnehagens fellesrom hvor det 
arrangeres adventssamling. Vi synger, får se deler av 
juleevangeliet og teller ned sammen mot julaften. 
 
Lucia 
Lucia markeres i barnehagen 13.12. Vi skal synge luciasang, se 
de eldste gå i tog utenfor vinduet vårt og spise lussekatter som 
vi baker tidligere i desember. Luciafeiringen foregår i år kun på 
avdelingen, det vil ikke bli arrangert luciafrokost sammen med 
foreldrene. 
 
Nissefest 
8.12 er det nissefest i barnehagen. Denne dagen kan de som vil 
kle seg i nissetøy, røde klær, en nisselue ol. Vi gleder oss! Det vil 
bli servert risgrøt i istedenfor smøremåltid. Denne dagen 
kommer det også en helt spesiell gjest til barnehagen 
 
 
Læringsmål: bli kjent med noen juletradisjoner og sanger  
 
Sosialtmål: oppleve fellesskap og glede 
 
Nøkkelord: jul, nisse, juletre, mus 
  
 

Månedens eventyr: 
 

I språksamling skal vi bruke sangene på låven sitter nissen og 
musevisa. Vi skal synge, fortelle og leke med figurer.  
                                                                                                          
Rammeplan for barnehage sier at gjennom arbeid med 
Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 
barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert 
ordforråd (2017:48). Språksamling gir oss mulighet for å 
introdusere temaer, ord og språkføring som ikke inngår i det 
daglige språket på avdelingen. På denne måten får barna en 
rikere språkopplevelse. Gjennom konkreter og 
førstehånderfaring i det barna blir kjent med i sangene får de 
nye og dypere begreper, dette ser vi at skaper gjenkjennelse og 
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engasjement. Gjennom språkarbeidet på avdelingen ønsker vi å 
skape et felles referansegrunnlag for barnegruppa som videre 
kan legge et grunnlag for mye fin samtale, undring og 
lek.                                                                                                           

Månedens sang/regle: 

 

På låven sitter nissen, Tenn lys, Musevisa, Luciasangen 

 

 

Med vennlig hilsen Zuzana, Bjørn Erik, Habibe og Vilde! 
 

 

 

Auglend barnehagene  


