
 
TUSENFRYDENE 

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER  
 

V I N T E R  2 0 1 5  

DESEMBER 

Nå nærmer julen seg og vi har allerede begynt med juleforberedelsene. 

Hver mandag vil vi ha en adventsamling der vi tenner lys og snakker litt 

om adventstiden. Vi vil også synge jule- og adventsanger.  

Ellers så skal vi lage julegaver, bake julekaker, høre på julesanger og 

kose oss masse fremover i tiden som kommer. 

Denne måneden vil vi ha fokus på å ta vare på hverandre, si snille ting 

til hverandre, hjelpe hverandre, gjøre en annen glad, ta hensyn osv. Vi 

vil fokusere på empatien til barna og synliggjøre det for hverandre. Være 

et medmenneske. Rudolf er et reinsdyr som ser alt det fine vi gjør med 

hverandre og hver dag legger han et brev i postkassen med et navn på et 

barn som skal få trekke kalender. På lappen står det også hvilke fine 

gjerninger dette barnet har gjort.  

Rampenissen var et populært innslag i fjor så jeg tenker at han dukker 

opp i år også.  

 

 

 

 



 

 KALENDER 

 

NISSEFEST 

Torsdag 15. desember vil vi arrangere nissefest 

i barnehagen. Da kan barna kle seg ut som 

nisser eller bare ta noe rødt på seg. (De som 

har) 

Det vil bli aktiviteter og underholdning. Så 

spiser vi nissegrøt. Kanskje kommer nissen! 

 JULEBORD FOR BARNA 

I tradisjonens tro holder vi julebord på 

avdelingen dette året også. Torsdag 8. 

desember. Vi dekker til langbord, pynter, spiser 

deilig julemat med dessert, ser julefilm +++. 

Koselig hvis barna kan pynte seg litt ekstra 

denne dagen. 

 

 

LUCIA-DAGEN 

Tirsdag 13. desember inviterer FAU, store og 

små til Lucia frokost på avdelingen. Frokosten 

begynner klokken 07.45 og varer til 09.00. Alle 

er velkomne. Førskolegruppen skal gå Lucia 

tog rundt i barnehagen kl 08.15. Så de må 

være i barnehagen senest 08.00.  

 

 

 
 

I år som i fjor har vi valgt å lese boka «24 

dager til jul». Det er en historie hver dag 

frem til jul. 24 historier. I historien følger vi 

2 mus, Erlando og Magnuso og deres 

spennende liv frem til julaften, Vi bruker 

figurene til å illustrere historiene.  



 

   

 

Curabitur in dolor 
Proin tempor, nunc sit amet scelerisque vulputate, 

urna leo laoreet nunc, posuere ultricies ipsum ligula 

a odio. Nunc convallis magna eget lacus. Curabitur 

condimentum, mauris placerat sagittis ullamcorper, 

purus orci rutrum mi, sit amet convallis dolor urna 

id tortor. Sed a lectus. Suspendisse potenti.   

 JULEKONSERT I  

KONSERTHUSET 

Onsdag 21. desember drar vi på den årlige 

julekonserten i konserthuset. Vi skal være der kl 

11.00 så vi er nok ikke tilbake i barnehagen før 

14.00 . 
 

ROMJULEN 
I romjulen vil vi ha reduserte åpningstider. 

07.30-16.30. De store avdelingene vil være 

samlet på en avdeling og det vil være 

personal fra både Blåklokkene og 

Tusenfrydene. 

JULEN 

 

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT 

I november har vi jobbet med trafikk i smågruppene og på førskolegruppen. Vi har blant 

annet sett på de ulike skiltene og hva de betyr, farer i trafikken, refleksbruk osv. Gruppe 

Rød og Blå har også hatt noen flotte turer rundt for å besøke barna sitt hus. Der har vi 

også øvd på trafikksikkerhet i praksis.  

Førskolegruppen har hatt siste dag med svømming. Veldig bra innsats av instruktører og 

barn.  

Avdelingen var også på kirkevandring i kirken.  

  

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. 

La alle problemer bli små og forsvinne. 

La dagene som kommer bli gode og fine. 

En god jul ønskes deg og dine  

Hilsen Tusenfrydene 


