
AVDELING FREGATTEN 

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2022 
 

EVALUERING AV NOVEMBER MÅNED 

 
Månedens mål: Fortsettelse av prosjekt Den lille røde høna og hvetekornene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fortsatt arbeidet med å innarbeide begreper og rekkefølgen i eventyret…. 

 

Og vi har stadig tilført noe nytt, som da vi 

dramatiserte fortellingen om Muldvarpen som 

ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet 

hans. Mange av dyrene i fortellingen er de 

samme som vi hadde i flere tidligere 

fortellinger. Språklæringen foregår blant 

annet ved å sette ord inn i nye 

sammenhenger, slik at begrepene innarbeides 

godt. 

 

I desember legger vi dette prosjektet til 

side, for å konsentrere oss om typiske 

juleaktiviteter. Men vi tar dette opp igjen i 

ny form i januar… 
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Fordi datoen for kirkebesøket allerede var satt opp i slutten av november, fremskyndet 

vi vårt planlagte mål for desember. Vår julevandring i kapellet på Hundvåg ble en koselig 

opplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens mål: Kjennskap til hvorfor vi feirer julen 

 

Vår etterfølgende samling om Juleevangeliet hadde 

som mål å gjøre barna kjent med hvorfor vi feirer jul. 

Selve juleevangeliet ble formidlet gjennom en 

dramatisering, et figurteater. På denne måten fikk 

barna konkretisert fortellingen enda en gang i 

etterkant av julevandringen i kirken. 

 

I den etterfølgende samtalen var mange barn veldig 

aktive, og vi samtalte lenge omkring hva den enkelte 

tror på. Noen sa at de trodde på julenissen, andre 

ikke, enkelte sa at de trodde på Jesusbarnet, noen 

trodde på Rampenissen og lurte på hvor han befinner seg nå. Andre fortalte hvordan de 

feirer julen, at de allerede hadde juletre, noen hadde plasttre, noen hogget tre i 

skogen, mens andre kjøpte hos juletremannen. Og barna gleder seg nå til å få besøk av 

julenissen fordi han kommer med gaver. Noen barn hadde vært i kirken og der hadde de 

sett Jesusbarnet i en krybbe, akkurat som på vår julevandring. Vi samtalte om ulike 

former for tro, og der det viktigste er, at ALLE har rett til å tro på det man selv vil. 

Barna ble her bedt om å spørre mor og far hva dere tror på, og kanskje har noen fått 

spørsmål hjemme. 

 

 

 

 

 

 

 

Her har vi arbeidet i tråd med Rammeplanen; Etikk, religion og filosofi som blant annet sier: «Barnehagen 

skal bidra til at barna: 
• får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med 
religioner og livssyn som er representert i barnehagen 
• utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål  
• får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på  
• utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.» 
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Månedens mål: Bli kjent med juletradisjoner. 

 

I slutten av november har vi kost oss med ulike juleforberedelser på avdelingen. Vi har 

bakt pepperkakehjerter og barna har pyntet sin egen pepperkakefigur. Denne skal vi ha 

til adventskalenderen for å telle ned dagene frem mot julaften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi øver på julesanger og vi har begynt på 

juleverkstedet… 

 

Vi har også snakket mye om Rampenissen! Det har blitt 

en tradisjon at julenissens hjelpere flytter inn i 

barnehagene for å skape litt moro på avdelingene. Barna 

husker godt fjorårets mange nissestreker og nå venter 

vi i spenning på hva nissen finner på i år! Vi har skrevet brev til Rampenissen med ønsker 

om hva vi synes er kule nissestreker! Noen vil ha rosa melk, andre ønsker masse dopapir 

overalt… 

 

Pysjamasfest 

 

I november hadde vi også en pysjamasfest sammen med bamsene våre. Dette var noe 

barna hadde ønsket seg lenge. Det var kjempemoro å ha på seg pysj hele dagen! 

Bamsefesten ble et utgangspunkt for et dramaarbeid som vi kalte: Bamsen er redd.  
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I dramaarbeidet utforsket vi ulike følelser og som vi tok med oss inn i etterfølgende 

samlingsstunder. Her samtalte vi blant annet om hva vi kan gjøre hvis vi blir redde, og 

hvordan vi kan være en god venn for andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode venner leker sammen. 

 

 

 

 

 

Nå ser vi frem til en rolig og magisk, men også en opplevelsesrik førjulstid med 

juleverksted, daglige eventyrfortellinger i våre julesamlinger, nissefest, Lucia-dagen, 

julebord, besøk til Pepperkakebyen i oljemuseet og julekonserten i Stavanger 

konserthus!  

 

Vi ønsker dere foreldre og barn en rolig førjulstid og en magisk jul! 

Julehilsen fra Tove, Mette, Anne Beth, Ellen og Jeanette 
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PLANLAGTE AKTIVITETER FOR DESEMBER 2022 

 

MÅL:  

• Bli kjent med juletradisjoner 

 

ANNEN INFORMASJON: 

 

Bursdagsbarn i desember  

 

Vi gratulerer: 

01.12.: Mette! 

11.12.: Sara – 5 år! 

14.12.: Thea – 3 år! 

 

 

 

Planleggingsdag 

 

2. januar 2023 er barnehagen stengt. 

 

Viktige datoer i desember 

 

• 08.12.: Vi besøker Pepperkakebyen. 

• 09.12.: Nissefest – barna kan ha på noe rødt og/eller nisselue. 

• 13.12.: Markering av Lucia-dagen. Barna kan kle seg i hvite klær med 

glitter i håret. Vi går i Lucia-tog ute rundt barnehagen kl 0745. Se eget 

skriv. 

• 16.12.: Julebord – vi pynter oss i finstasen, spiser julemat, vi går polonese 

og vi har selskapsleker. 

• 19.12.: Vi går på julekonsert med Stavanger symfoniorkester. 

• Romjulen: Vi slår oss sammen med avdeling Skonnerten. 
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MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 2022 PÅ FREGATTEN  
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

UKE 

48 

   1. Julesamling 

Juleverksted 

 

Vi gratulerer Mette 

med rundt år! 

2. Julesamling 

Juleverksted 

Førskoleklubb (her) 

 

Varmmat 

 

UKE 

49 

5. Julesamling 

 

Storsamling på 

Skonnerten 

6. Julesamling 

Juleverksted 

7. Julesamling 

Juleverksted 

 

8. Julesamling  

Turdag 

Vi besøker 

Pepperkakebyen på 

Oljemuseet.  

9. Julesamling 

Nissefest 

sammen med 

Skonnerten 

Vi spiser nissegrøt. 

De som har lyst, kan 

ta på seg 

nisselue/røde klær. 

 

Sara – 5 år! 

UKE 

50 

12. Julesamling  

 

Storsamling på 

Fregatten 

 

13. Julesamling 

kl 0745 Lucia-

tog 

Se eget skriv. 

 

 

 

 

Alle kan kle seg 

i hvite klær og 

glitter i håret. 

14. Julesamling 

Juleverksted 

 

Thea – 3 år! 

15. Julesamling 

Juleverksted 

16. Julesamling 

Julebord 

 

Vi tar på oss finklær 

og har kjekke 

aktiviteter 

UKE 

51 

19. Julesamling 

Julekonsert 

i Stavanger 

Konserthus 

Alle må være i 

barnehagen til kl 

0800! 

20. Julesamling 21. Julesamling 

 

Eventyrstund: 

Musa som ville 

hjem til jul 

22. Julesamling 

 

 

23. Julesamling 

 

Eventyrstund: 

De fem konglene 

UKE 

52 

26. 

2. Juledag 

Barnehagen er 

stengt. 

 

27. Julekos 

sammen med 

Skonnerten 

28. Julekos 

sammen med 

Skonnerten 

29. Julekos sammen 

med Skonnerten 

30. Julekos sammen 

med Skonnerten 

Med forbehold om endringer. 

Barnehagen er stengt mandag 2. januar 2023. Da har barnehagen Planleggingsdag. 
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