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Heisann, 

Da var november over, og vi trer inn i selveste julemåneden. November har vært en fin måned, men mange spennende 

aktiviteter, og vær som har gjort at vi ikke trenger å være i tvil på vinteren er på vei. Nå i slutten av måneden har vi snakket 

litt om hva vinter er, og det er mange av barna som gleder seg til jul, og har et håp om at det skal komme masse snø så de 

kan ake på akebrett. Så får vi krysse fingrene for at det kanskje blir en hvit jul i år! 

November har vært preget av mye latter, og gode lekegrupper på avdelingen! Vi har vært på flotte turer i nærmiljøet hvor vi 

blant annet har fått utforske en ny lekeplass. Vi har også holdt på med hemmelige prosjekter i forbindelse med jul, der vi 

har laget gaver som skal være med hjem. Det har vært gøy å lage ulike ting, samtidig som barna har fått seg en god 

sanseerfaring rundt ulikt material.  

Vi har hatt en liten periode nå hvor noen av barna slår eller biter. Noen har prøvd det ut i konfliktsituasjon, og noen har 

prøvd det ut bare for å utforske om det gir noen reaksjon. Dette er en helt normal del av barns utvikling, og handler om at 

barn prøver ut ulike ting for å finne ut hva som kan hjelpe dem å vinne frem med sine intensjoner. Samtidig som barn på 

alderen 0-3 år, ofte har følelsene utfor kroppen, er det vanlig at følelsene tar litt overhånd i ulike etiske situasjoner. Det som 

er viktig er at vi voksne som er rundt, tar tak i dette på en rolig og god måte, og gjør det tydelig for barna at man ikke vinner 

frem med å være fysisk. Det innebærer at man passer på at barna som slår, ikke får den «gevinsten» de er ute etter, og at 

man forklarer at det ikke er lov å slå, for det gjør andre vondt, og det er ikke greit. Det samme gjelder biting. Vi prøver å 

veilede barna til å finne andre løsninger, da er det å utrykke seg med ord og fortelle det man ønsker ofte en viktig del av 

løsningen. Barn på liten avdeling er svært påvirkelige av hverandre, derfor er det veldig vanlig at man får slike «trender» 

med ulik atferd og måter å utrykke seg på, og vi voksne arbeider hele tiden for at de skal finne gode måter å være sammen 

på. Om du ønsker å lese litt mer om fysisk aggresjon blant små barn er denne artikkelen her fin:  

-Små barn som slår og biter. For å lese trykk her 

Barna er nå godt kjente med hverandre, der de leker godt med hverandre. Det kan også oppstå en del konflikter i 

forbindelse med rettferdighet og urettferdighet, noe som også er helt naturlig da barna skal danne seg en identitet samtidig 

som de skal få en forståelse over samfunnet, der de må forhandle å bruke strategier for konflikthåndtering, som tidligere 

nevnt. 

Takk for et fint samarbeid fra dere foreldre, for en flott foreldregruppe vi har! Vi setter stor pris på tilbakemeldingene vi får 

fra dere. Det varmer! Det er også viktig for oss at dere er fornøyde og opplever at dere har et tilfredsstillende 

barnehagetilbud. Det har vært en flott start på dette barnehageåret, store og små trives godt på avdelingen samtidig som 

barnehagehverdagen har bydd på mye omsorg, latter og glede!   

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/Smabarn_som_slar/
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EKSTRA INFORMASJON 

Nå når det er så kaldt er det viktig at barna har nok av varme klær i barnehagen. De må ha ullklær/fleece som vi kan kle 

barna ekstra med da det er kaldt ute om dagene. Det er også viktig at klærne barna har i barnehagen ikke er for små, da kan 

de fort bli unødvendig kalde. Sjekk også at dressen barna har i barnehagen ikke er for slitt eller ødelagt, og at de har 

tilstrekkelige sko til vinterværet. 

Kuldekrem er også noe som er greit å ha med nå i disse kalde tidene vi er kommet inn i, dersom ditt barn har følsom hud 

for kulde og tørt klima. Anbefalinger fra apotek sier at huden til barnet skal smøres senest 20 min før dere skal gå ut om 

morgningen for å legge et godt stampunkt for huden gjennom dagen, slik at huden allerede har nok fuktighet før vi smører 

barnet i barnehagen. Dette prøver vi også å gjøre i barnehagen, så langt det lar seg gjøre. Vi ser det derfor som ekstra viktig 

at dere smører før levering slik at barna får et godt grunnlag for dagen.   

I januar-Februar vil det bli foreldresamtaler for de som ønsker det. Det vil vær i forhold til utvikling og hvordan det går på 

avdelingen for hvert enkelt barn. 

Vi håper at alle foreldrene på Ulvehiet tar seg noen minutter til å svare på foreldreundersøkelsen. Dette for at avdelingen 

skal kunne vite hvor dere ønsker et forbedringspotensial, slik at vi også kan gjøre noe med dette for å bli enda bedre. 

Denne undersøkelsen er anonym, slik at flest mulig ønsker å delta på denne. Link til undersøkelsen har dere fått på mail og 

eventuelt SMS. Svarfrist for foreldreundersøkelsen er 21.Desember.  

2. Januar kommer Vilde tilbake fra barselpermisjon, dette gleder vi oss masse til! Det innebærer dessverre at Christine sin 

tid på Ulvehiet nå er over for denne gang. Christine har vært en kjempegod ressurs på avdelingen som virkelig har gitt av 

seg selv, og ikke minst en god voksen for barna hvor hun har vist mye omsorg og empati. Vi har bedt om å få Christine på 

avdelingen de dagene Camilla skal på universitetet og de 2 ukene hun skal i praksis, vi satser på at dette går seg til slik at vi 

får litt mer tid med Christine.  
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BILDER FRA NOVEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBERTEMA «JULEGLEDE» 

I desember blir det meste av fokuset naturligvis på det mer tradisjonsrike – vi skal lage resten av julegavene, høre på masse 

tradisjonell julemusikk, kose oss med baking, juleeventyr og førjulsglede. Vi kommer til å bake lussekatter og pepperkaker, 

og sist, men ikke minst så skal vi ha pepperkakekalender hver dag frem til den 24! I år er alle så heldige at de kommer til å 

få 2 pepperkaker hver, det blir nok kjempe stas! 

Vi skal markere Lucia, men da bare på avdelingen med barna våre. Vi skal bake lussekatter og høre på luciasangen. Det blir 

for øvrig konsert med førskolekoret nede foran Bjørnebo fra morgenen for de som vil høre på før de går på jobb. 

(klokkeslett kommer) 
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Hver mandag kommer vi til å ha adventssamling på Ulvehiet. Dette starter vi allerede med Mandag 28.November, da første 

advent er Søndag 27.November. Da tenner vi lys, leser dikt, og hører eventyr, og «tenn lys» sangen av Eivind Skeie. 

Sangen er nydelig, og reflekterer rundt ting som vi ofte ønsker å huske ekstra på nå i disse juletidene. Det å være et 

medmenneske og tenke på andre rundt seg, og ønske å hjelpe andre er kanskje den aller viktigste verdien julen handler 

om.  

I Desember kommer vi til å ha fokus på Julenissen, noe som også stammer fra arv og tradisjon fra flere religioner. 

Julenissen er basert på legenden «Saint Nikolaus - den hellige» som var en gavmild mann som hjalp de fattige på 1400 

tallet.  Julenissen er noe de fleste barna kommer til å ha erfaring med på jul, både i butikker, julepynt i hjemmet eller i 

barnehagen. Derfor blir det enklere å presentere dette for barna da de kan knytte opp et objekt til ordet.  

Denne måneden skal vi også presentere en ny bok til barna som heter «jul i storskogen». Dette eventyret handler om alle 

dyrene i Storskogen som venter på julen og på nissen. Men de vet ikke riktig hva jul er eller hvem nissen er. Men de vet at 

det er noe fint, at det skal være god mat, og at man skal henge pene ting i trærne. Hos kaninfamilien er det full aktivitet, de 

lager kjøttkaker og nøttekaker, lager sanger og taler - og barna hopper rundt, er fryktelig spente og mest i veien. Hvorfor 

kommer ikke julen snart? Og hvor blir det av nissen? 

I Store skogen finnes det faktisk en nisse, han heter Frese og er en illsint gammel gårdsnisse, som ikke har noe gjøre etter 

at menneskene og dyrene har flyttet fra gården. Men så en dag står det to små kaninbarn utenfor døra hans og ber ham om 

å bli med dem. 

Vi skal ha nissefest 16.Desember, da kan barna kle seg i nissekostyme om de ønsker, og kanskje vi også får besøk av 

selveste julenissen? Hvem vet? 

Vi kommer også til å gå til biblioteket med de eldste barna på avdelingen. Da tar vi bussen til byen for å dra til biblioteket, 

også skal vi gå rundt i sentrum for å se på julelys og julepynt som er i vinduene til butikkene. Da vi er 9 2-åringer kommer 

vi til å dele barna opp i to grupper. Den første gruppen skal allerede gå tur 08.Desember er: Bibbi, Judith, Aksel, Eva og 

Molka, mens den andre gruppen skal gå på til biblioteket 15.Desember. Det er Maja, Olette, Klara og Astrid. Da barna skal 

på tur, er det greit at de har med seg matpakke med litt kos i da vi kommer litt sent tilbake til barnehagen.  

De dagene da to-åringene skal på bytur skal de andre barna få muligheten til å bake å ha litt førjulsglede på avdelingen. 

Vi kommer også til å få besøk av rampenissen på avdelingen, dette har vi ikke hatt før, for å få litt mer julemagi i hverdagen! 

Det blir spennende å se hva barna syntes om det        

Riktig god jul og godt nyttår til deg og dine 
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HUSK DENNE MÅNEDEN: 
 

 

 

 

 

 

 

            MÅNEDENS SANG        MÅNEDENS EVENTYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL Å GJØRE HJEMME 

 

 

 

Pass på at barna har 

gode og varme klær, 

votter og luer. 

Fint om vottene tåler 

litt vann. 

Prøv å finne juleroen og gleden sammen med barna. 

Hva er det julen egentlig handler om for dere? Sett pris på de dere har rundt dere <3  

En god øvelse i empati, som passer godt nå i juletider, er å sammen med barna gi til dem som ikke har så mye. Dette kan være alt 

fra å gi klær til frelsesarmeen, til å bidra i julegaveinnsamlinger eller lignende. Det viktige er samtalen rundt dette, snakke om at 

man ønsker å hjelpe andre, og at alle fortjener å ha det bra. En slik aktivitet kan hjelpe barn til å føle ansvar for å ta vare på verden 

og mennesker rundt seg <3  

 

 

 

Mandag-Tirsdag 02-

03.Januar er 

planleggingsdag.  

Disse dagene er 

barnehagen stengt! 

 

 

Husk å svare på 

foreldreundersøkelsen 

innen 21.Desember. 

 

 

De forskjellige 

turdagene til 

toåringene, og 

gruppene deres 

 

Nå tenner vi det første lys, Nå tenner vi det 

første lys, Alene må det stå, Vi venter på det 

lille barn Som i en krybbe lå.  

Nå tenner vi det andre lys, Da kan vi bedre 

se, Vi venter på at Gud vår Far Vil gi sin 

sønn hit ned.  

Nå tenner vi det tredje lys, Det er et hellig 

tall, Vi venter på at Kongen vår Skal fødes i 

en stall.  

Nå tenner vi det fjerde lys, Og natten blir til 

dag, Vi venter nå på frelseren For alle 

folkeslag 

JULEBUKKENE 

BRUSE 

 
De tre nissene som skulle på nissefest 

Improvisert ut fra den gode gamle historien 

om de tre bukkene bruse.  

Ender med at trollet får julegave av den 

største nissen, og at nissene og trollet 

sammen drar på nissefest for å spise grøt. 


