
 

 

 

 

Desember Trollungene 
I desember vil det være fokus på å bli kjent med jul og snakke om juletradisjoner, og hvorfor 

vi feirer jul. Vi starter hver mandag i desember med adventsamling. Vi tenner lys hver dag i 

samlingsstunden. Vi synger julesanger og telle ned til jul med kalender. Hvert barn får trekke 

et rødt hjerte som henger på vinduet, med dagens dato. Barnet vil også samme dag få med 

seg hjem pepperkakehjerte som barnet selv har pyntet. I desember skal vi ha juleverksted og 

vi skal høre på julesanger. Sammen skal vi kose oss inne på avdelingene og ute på tur. 

Vi fortsetter også desember med å bare ha en foresatt/familie i garderoben om gangen, 

dette for å kunne holde avstand.  

Lucia markering fredag 11. desember: Dessverre kan ikke den tradisjonelle 

foreldrefrokosten gjennomføres i år. Kl. 08.30 skal førskolebarna gå en runde ute, slik at vi 

på liten avdeling kan se det fine toget gjennom vinduet. Vi anbefaler at dere enten leverer til 

frokost kl. 08.00 eller venter til kl. 09.00 denne dagen. Dersom dere levere i den tiden de er 

ute, så er det viktig at vi unngår opphoping utenfor. Det er kun foreldre til førskolebarn som 

har mulighet for å stå ute og se. Takk for at dere har forståelse for dette! 

 

Tirsdag 15.desember skal vi ha nissefest på Trollungene. Kjekt om de 

som har, og vil, tar på en nisselue eller røde klær denne dagen. Vi 

koser oss med nissegrøt til lunsj. Kanskje kommer nissen.   

Sanger vi synger:  

Et barn er født i Betlehem 

På loven sitter nissen med sin julegrøt 

Nå tenner vi det første lys 

Reglen om Nisse rød nisse blå 

 

Romjulen: 

I romjulen skal Trollungene, Knøttene og Småtroll (liten avdeling fra Torsehagen) være 

sammen på en avdeling. De barna som kommer disse dagene, kan møte annet personal fra 

de andre avdelingene ved henting og levering. Det skal avvikles ferie og avspasering for 

personal på Trollungene. Det vil være én voksen fra trollungene til stede hver dag.  



 

 

 

 

Måneden som har gått: 

November har vært en måned med masse utetid og turer i nærområdet både med og uten 

vogn. Det har vært fine høstdager med flott lys og vær, mens andre dager har vi hatt øs pøs 

og masse vind. Vi har også fått en smakebit av haggel og snø i luften. Barna liker seg godt 

ute, og de synes været sjeldent er en hindring. Vi har snakket mye om høsten og om bladene 

som faller ned på bakken. Barna har vært med og plukket blader på tur. Disse har vi tatt med 

til barnehagen og brukt i samlingsstund og vi har også malt i høstfarger. Vi har mye sang, 

dans og utkledning på avdelingen. Dette er noe vi ser barna trives godt med og de tar 

initiativ til dette selv.  

Cathrin og Maiken har gjennomført nesten alle 14 foreldresamtalene. Mye av kontortiden 

vår har gått til forberedelse og planlegging, og lite bilde og oppdateringer til dere foreldre.  

 

Info: 

Rasmus skal ha ferie i desember. Gunn Elin skal være vikar fra tirsdag 1. til fredag 4. 

desember. Silje kommer mandag 7. til tirsdag 22. desember.  

Nå er vi kommet til årets siste måned, det betyr at personalet har litt feriedager og 

avspasering som skal tas ut før året er omme.  

 

Planleggingsdag: Minner om at 4. januar er planleggingsdag og barnehagen har stengt 

denne dagen. 

 

 

 

Vi takker for et fint år, og et veldig godt samarbeid. 

Vi ønsker dere en riktig god jul og 

et godt nytt år. 

Juleklem fra gjengen på Trollungene 


