
MÅNEDSBREV DESEMBER 2022 

Måneden som gikk: november 

November har vært en fin måned! Tigerklubben var på skøyter og opplevde 

stor mestring der! De syntes det var veldig stas å få ta med seg kakao og kjeks 

og det var veldig fint å se hvor gode de var å dele med hverandre. På isen 

støttet de hverandre og hadde det veldig gøy.  

På grunn av sykdom, foreldresamtaler og annet da har vi dessverre ikke fått 

gjennomføre like mye av planene våre. Barna har hatt det veldig fint for det 

om. Vi har fått begynt litt på julegaver, har lest Gleding og andre bøker og lært 

oss noen av sangene.  

Jim hadde sin siste dag hos oss 23. november. Vi synes det er trist han har 

sluttet men ønsker han stor lykke til på ny jobb! Siste dagen hadde vi en liten 

avslutningsfest for han med osteskive og sjokolade kake. Det satte alle pris på!  

Mål og innehold: desember 

I desember skal vi først og fremst ha det koselig og ta det rolig. Desember kan 

være måned mange opplever som stress så det skal vi prøve å unngå i            

barnehagen. Vi skal nyte førjulstiden så godt vi kan med julemusikk, sanger,  

julebøker og juleverksted. Formelle grupper får stå på vent til januar men vi 

kommer til å fortsette å dele oss i mindre grupper, hverdagen blir bedre for alle 

når vi gjør det.  

I desember tenker vi ta oss turen ned til byen og se på pepperkakebyen på olje-

museet. Vi skal bake lussekatter, pepperkaker og hvem vet om vi finner på å 

bake noe mer.  Adventsamling er noe vi kommer ha hver mandag der vi tenner 

lys og snakker litt om hvorfor vi feirer jul. Rammeplanen sier «Barnehagen skal 

synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn» (Kunnskapsdepartementet, 

2017, s. 9). Med det i tankene kan vi utforske litt hvordan andre nasjoner feirer 

jul og hvordan jul kan se ut for de som ikke feirer jul.  

Ryktene går at rampenissen kommer på besøk på romlingene og vi gleder oss til 

å se hvilke rampestrek han finner på.  

 



Vi kommer ha noen forskjellige vikarer i desember.  

Mandag—onsdag: Geeta 

Torsdag & fredag: Prisilla, Sermin (kun 15e desember) og Ida Høie som jobbet 

på knøttene skal være hos oss 22 & 23 desember.  

I tillegg skal vi ha en man i språkpraksis en liten stund framover. Sinan heter han 

og er lærer fra Tyrkia. Han kommer være hos oss hver tirsdag fra 8– 11. 

Vi ønsker alle en fin førjulstid og god jul! Hilsen, Kaja, Åse Brit, Janne & Dagny 

Månedens litteratur Viktige dato & informasjon 

• 13.12 — Lucia markering på 

morgenen. Vi serverer kaffe 

& lussekatter.  

• 14.12 — Nissefest! 

• 26.12—2.juledag—

barnehagen er stengt. 

• Husk å gå gjennom klærne til 

barna. Sjekk om alle har ull, 

votter, luer osv. Vinterdress 

bør være på plass.  

Nøkkelord 

Jul, nisse, juletre, pynt, advent, 

lys, desember, rød, stjerne. Sanger, rim & regler 

• På loven sitter nissen 

• Musevisa 

• Santa Lucia 

• Det var reven og rotta og 

grisen. 

• Nå tenner vi det første lys 

• Og mange mange fler :)  




