
Månedsbrev for desember – 
Jensahagen  

  

«Skulle jula bli ødelagt, har vi alltids reservehjul»  

Hohoho!  

 

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

 

November har vært en regnfull måned. Men vi på Jensahagen har likevel vært mye ute. 

Ingenting er vell bedre enn å hoppe og «svømme» rundt i de store sølepyttene. En ting er 

sikkert, det har vært mye skifting av klær!  

 

Vi har hatt fokus på lekegrupper i november hvor vi har delt oss inn i rom og hatt ulike 

aktiviteter. Dette har vært aktiviteter som å spille spill, perle, lese bok eller bygge lego. I 

samling har vi fortalt eventyret om skinnvotten, lest bok og vist konkreter fra eventyret.  

 

I slutten av november startet vi opp med juleforberedelser. Vi har bakt og pyntet 

pepperkaker og har så vidt begynte å bli kjent med ulike julesanger. Dette vil vi fortsette 

med i måneden som kommer.  

-------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

 

I desember markerer vi jul. Vi har juleverksted hvor vi lager julepynt og julegaver. I samling 

synger vi sanger som «på loven sitter nissen», «musevisa» og adventsanger. Vi forteller en 

historie hver dag fra «Brillebjørns adventsbok» og leser historien om «Reven og Nissen» og 

sist, men ikke minst har vi adventskalender med pepperkaker som barna får trekke.  

 

Besøke Vinterbyen i Sandnes – torsdag 8. desember reiser de eldste barna fra Jensahagen 

med tog til Sandnes for å besøke vinterbyen. NB: Lever barnet senest 09:00 denne dagen. 

 

Lucia i SR bank / Lucia feiring på avdeling – tirsdag 13. desember er vi invitert til 

luciafeiring i SK barn. De eldste barna på Jenshagen går sammen med personell ned for å 

markere Lucia i SR barn, de yngste blir igjen og baker lussekatter i barnehagen. De 

foreldrene som har mulighet til å delta ta ansvar for sitt barn i SR-bank. NB: Vi som skal i SR- 

bank går fra barnehagen 08:30 denne dagen. 

 

Nissefest - fredag 16. desember er det nissefest i barnehagen. Denne dagen kan barna kle 



seg med nisseluer, nisseklær, julegenser e.l. om de ønsker. Vi har felles adventsamling, hører 

på julemusikk og spiser grøt. Kanskje kommer nissen også??  

Julekonsert med symfoniorkesteret - tirsdag 20. desember er vi invitert til julekonsert i 

Stavanger konserthus. Dette gleder vi oss til. NB: Lever barnet senest 09:00 denne dagen. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

VIKTIG INFORMASJON:  

• Sjekk at barna deres har riktig klær i barnehagen. Viktig å ha mye gode og varme klær 

når vi er ute. Sommerklær kan tas med hjem. 

• Sjekk også vogner for de barna som sover – at barna har gode poser/tepper, at 

selene fungerer og at vognen har regntrekk.  

• Julelappene må leveres 1. desember. Hvis dere ønsker å ha mer fri nærmere jul, er 

det fint om dere gir beskjed i god tid. 

• Romjulen – Det er ingen pedagogiske planlagte aktiviteter i romjulen, men vi vil sørge 

for innholdsrike og fine dager sammen med de barna som kommer. Det er 

ferieavvikling på huset i romjulen, dette vil si at det kan være nye og ukjente voksne 

som vil være på avdelingen i romjulen. Det vil komme mer informasjon om hvem som 

jobber i romjulen.  

• Planleggingsdag – mandag 2. januar er det planleggingsdag i barnehagen. 

Barnehagen er stengt denne dagen.  

-------------------------------------------------------------------------- 

Vi vil takke for året som har gått og for det gode samarbeidet sammen med dere.  

Vi vil ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!  

 

Hilsen oss på Jensahagen!  

 

 

 

 

 

 


