
     AVDELING SJØHESTENE 

 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2022 

 
 

1. EVALUERING AV NOVEMBER 2022  

Månedens mål: Bli kjent med: INTERNASJONALITET OG FN’s 

BARNEKONVENSJON OG ADVENT 

 

 

November måned har vært preget av noe sykdom både blant barn og voksne. Vi 

har fått snakket litt videre om FN’s barnekonvesjon. Siden deler av denne er i 

Stavanger kommunes nye strategi plan for samarbeid med barn så vil vi finne den 

frem med jevne mellomrom.  

 

Førskolebarn fikk seg 3 hele dager på skøyteisen, mye knall og fall, men postitive 

tilbakemeldinger fra barna. Alle klarte å gå på skøyter uten hjelpemidler! 

 

I november har vi også fått et nytt barn på avdelingen og det syns vi er 

kjempekjekt 😊 

Avdelingen består fortsatt av 24 barn og 4,6 voksne og 1 spesialpedagogisk 

utfører.  

 

I slutten av november har vi begynt med tenning av adventslys. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



2. MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2022 

 

Månedenes mål: Bli kjent med: ADVENT OG JUL 

 

Vi har begynt på adventstiden, i utgangspunktet en kristen høytid, men som har 

blitt en tradisjon der man gjør juleforberedelser. Vi kommer til å ha en del 

juleforberedelser på avdelingen. Vi kommer til å ha julekalendere 😊, kanskje 

får vi besøk av rampenissen?  

Vi vil samtale med barna om adventstiden og om hvorfor vi feirer jul. Vi vil også 

samtale med barna om at ikke alle feirer jul, men andre høytider og at ikke alle 

har det like godt som andre.  

Desember er også den mørkeste tiden på året for oss her i nord, og vi vil derfor 

tenne litt ekstra lys. 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

Hilsen  Nayer, Inger Lise, Jane, Bettan, Irene og Elisabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANNEN INFORMASJON:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bursdagsbarn denne måneden: 

På Sjøhestene har vi ingen 

denne måneden  

Viktige datoer i desember: 

6.desember - Regnbuekoret til Bergåstjern sykehjem 

7.desember – Julesamling i St.Petri og pepperkakebyen 

13.desember – Luciadagen. Regnbuekoret går i Luciatog 

14.desember – Nissefest 

20.desember – Siste tur i skogen før jul med litt ekstra kos 

26.desember – barnehagen stengt. (2.juledag) 

29.desember  - miljødag 

Uke 52 – Jane og Bettan ferie.  

2.januar 2023 – planleggingsdag. Barnehagen stengt. 

Foreldresamtaler: 

Pågående 

 

 

Annet: 

Alle klær skal hjem hver fredag! Skitne klær skal vaskes, og rent, tørt tøy 

bringes tilbake til barnehagen på mandager. Sjekk at barnet ditt har nok skift! 

Alle drikkeflasker skal hjem hver dag! 

Sjekk at det er nok varme klær hver dag! (Votter, hals, lue, ullstrømper, 

ulltrøyer, ulltights, ullgenser…) 

Merk alle klær med navn! 

Gi beskjed om barnet er sykt eller om det tar fri! 

Ved utdeling av burdagsinvitasjoner, bes dette holdes utenfor barnehagen. 

Hvis det skjer i barnehagen skal alle på samme alderstrinn/ alle av samme 

kjønn/ hele avdelingen inviteres! 

 

I HELE DESEMBER ER DET LOV Å HA 

NISSEKLÆR/NISSELUE/JULEGENSERE 

ETC PÅ SEG HVER DAG       



4. VEDLEGG/TEMA/SANGER (hvis behov) 

 
Tenn lys (Eivind Skeie) 

Tenn lys 
Et lys skal brenne for denne lille jord 
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor 
Må alle dele håpet så gode ting kan skje 
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det 

Tenn lys 
To lys skal skinne for kjærlighet og tro 
For dem som viser omsorg og alltid bygger bro 
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem 
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem 

Tenn lys 
Tre lys skal flamme for alle som må sloss 
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss 
Må ingen miste motet før alle folk er ett 
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett 

Tenn lys 
Nå stråler alle de fire lys for ham 
Som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam 
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så 
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå 

Tenn lys 
For livets rikdom, for jord og luft og vann 
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land 
Må ingen være redde, og mangle hjem og brød 
Tenn lys og håp i verden, mot fattigdom og nød 


