
 
 

AUGUST I LILLEPUTT: 
 

August har som alltid vært preget av tilvenning av nye barn. Vi 

har fått to nye venner i barnehagen vår i år. Temaet i august handler 

derfor om tilvenning og å samkjøre gruppedynamikken i hele 

barnegruppen. Som en del av dette har vi hatt fokus på hvordan vi 

skal ta imot de nye barna, og hva vi kan gjøre for at de skal bli trygge 

hos oss. Barna har vært med å lage velkommen plakater til de nye 

barna, og vi har lest i boken «Velkommen til barnehagen/ En ny 

venn» av Linda Palm. Denne boken er ekstra kjekk fordi den har en 

historie om hvordan det er for den nye vennen å begynne, og en 

historie om hvordan de som allerede går i barnehagen kan ta i mot 

denne nye vennen. Vi har brukt samtalebasert lesing, slik at barna 

også kan få være aktive og medvirke rundt dette temaet. 

For de små har det vært lagt opp til å skape gode relasjoner og 

trygghet, gjennom lek og opplevelser. For de store har vi i tillegg 

filosofert over hva det betyr å være trygg. Her kom det frem mange 

gode refleksjoner. Disse henger på veggen i barnehagen. For å 

konkretisere dette for de store barna har vi lest boken «Kjenne 

trygghet» av Linda Palm. Denne er en del av en bokserie som tar for 

seg temaer knyttet til barnekonvensjonen. Dette faller både inn under 

det å jobbe med barns identitet og personlighet, samt verdier 

tilknyttet syn på andre mennesker. For de minste har vi lest bøkene 

«Dele» og «Si STOPP» Det å ha respekt for andre, og å 

sette tydelige grenser, er en viktig del ved å få barna til å fungere 

godt som en gruppe. Og det er kjekt å se at barna tar disse tingene 

til seg. Alle de nevnte bøkene er også en veldig fin måte å jobbe 

med språk på. 

Bøkene har flotte illustrasjoner, som egner seg å samtale rundt. For de 

miste handler det om å utvide ordforrådet, men for de store går vi litt 

mer i dybden og  

 

 
 

 
NØKKELORD : 

 
 
 
 
 

 

NOVEMBER PÅ TRESSTUBBEN: 

 
 

 

I denne måneden så har vi blitt bedre kjent med hjemlandet til 

Rory. Vi har lært å si «God morgen» på engelsk. Inne på 

avdelingen så har det hengt bilder av flagg, klær og dyr som har 

representert Skottland. Barna synes det var veldig kjekt å peke 

og se på det.  

 

 I samlingsstundene så har barna blitt kjent med egne følelser og 

fått hjelp til å forstå og kjenne igjen disse. Vi har vist frem bilder 

med ulike ansiktsuttrykk. Vi har snakket om røde og grønne 

tanker, om det å være redd, lei seg, overrasket også videre. 

Målet var at barna skulle oppdage, tolke og forstå egne og 

andres tanker og følelser. Grønne og røde tanker– er et 

pedagogisk verktøy utviklet for barnehager for å stimulere barns 

bevissthet på følelser og tanker.  

 

Ellers så har vi delt oss inn i grupper, der vi har hatt sang og 

musikk, lesing, og formingsaktiviteter. Hensikten med å dele 

barna i grupper, er at det skaper mer ro og konsentrasjon for det 

enkelte barn i forhold til lek og aktiviteter.  

 

Det er også med på fremme kontakten og stimulere til vennskap 

mellom barna. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer 

skal vi bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø. Vi har 

derfor gått en del turer i nærmiljøet. Barna koser seg masse ute.  

 

 

 

 

 

Røde 

tanker 

Vinter 

TRESSTUBBEN 

Grønne 
tanker 

BARNS 
MEDVIRKNING: 

 

Se, lytte og 

involvere 

I planlegging av 

barnehagehverdagen 

så legger vi  til rette 

for aktiviteter og lek 

med utgangspunkt i 

barnas interesser, 

undringer, 

opplevelser.  

Hva de uttrykker til 

hverandre og til de 

voksne og hva de er 

opptatt av.  

 
 
 

 



 

 

LURT Å HUSKE PÅ: 
Tirsdag 08.Desember er det 

julebord med pizza, i 

Barnehagen. Da kan barna 

ha på seg finklær, for de 

som vil.  

 

Tirsdag 15.Desember er det 

Nissefest i barnehagen, da 

kan alle ha på seg nisselue 

og kle seg i nisseklær eller 

røde klær. (Husk å merk 

nisseluene). 
 

Julens fridager: da er 

barnehagen stengt. 
Fredag 25. desember 

(1.juledag) 

 

Husk å sjekk at barna har 

ekstra skrift.  

Vinterdresser og regntøy, 

votter, luer, og varme klær.  

 HIPP HURRA FOR  

 

EMMA, ALIYA 

OG EMIL  

 
SOM FYLLER ÅR I 

DESEMBER               

 

 
 

DESEMBER PÅ MAURSTUA: 

 

Nå har desember kommet, og vi er inne i adventstiden. Dette er 

en måned som er knyttet med undring og spenning med lys, ro 

og glede. Vi skal synge julesanger, pynte til jul, lese juledikt og 

snakke litt om julen.  

Vi har tenkt å ha mange koselige og gøye aktiviteter, blant annet 

så skal vi ha juleverksted. Da skal barna lage julepynt og 

julegaver. Vi skal ha julekino, juledisko og julebord.  

 

 De har også vært med på å lage pepperkaker. Vi skal bruke noe 

av det de har lagt i juleverkstedet, som en adventskalender. 

Dette trekker vi fra hver dag. Her får de oppleve glede ved at en 

dag er det «min tur», og forstår at de skal vente på tur. På 

mandagene så har vi adventssamlinger, og tenner lys. Vi ønsker 

at alle barna er levert i god tid før samlingene begynner, mellom 

09.15-09.30 

 

Rammeplanen for barnehagen sier at personalet skal: Gi barna 

kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i 

den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen, 2017).  

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en god jul 😊  

 

 

- Julehilsen fra Michelle, Alejandra, Elin, Promise, Liv og 

Esther.  

 
 

 

SANGER VI SYNGER I 
DESEMBER: 

• På låven sitter 
nissen  

• Musevisa 

• Glade Jul  

• Bjelleklang 

• Hvilken dag er 
det i dag  

 
 
 
 


