
Laksene 2022

Desemberbrev



Juleverksted

Vi startet desember med felles juleverksted med hele barnehagen



Skogssamling 
og 

Adventsamling

Et magisk sted i skogen fant vi en nisselue 
og flere elementer fra noen julesanger vi 

synger.
Vi har hatt noen magiske samlinger i 

skogen, disse har vært en forberedelse på 
nissevandringen vi skulle ha den 16des. 

Vi har også hatt adventsamlinger før lunsj, 
her har vi tent lys, hengt opp juleelementer 

på et tre, hilst på nisserød og nissegrå, 
møtt musene i musevisa, en nisse og 

rotter som skotter ;) 



Nissevandring

En spennende 

vandring 

gjennom 

nisseland. 



NISSEFEST

En fantastisk nissefest hvor vi danset 

og sang. Flere var kledd i rødt og fikk 

røde skinn og fregner om de ville. 

Vi var ute på show og nissen kom på 

besøk. Det var veldig skummelt og 

veldig kjekt på en og samme tid. Men 

veldig stas da han hadde med seg en 

liten pose til hver. 

Vi spiste julegrøt til lunsj mens vi så 

filmen om Karsten og Petra som feirer 

jul. 

En magisk dag ☺



Jakten på nisseluen

I år slo nissene til med en forestilling om nissen som ikke finner nisseluen 

sin. Han leter og leter mens nissemor finner alle slags mulige hatter. Til 

slutt blir de så sultne at nissemor må lage grøt. Og da finner de nisseluen… 

i gryta. 

Ungene elsket forestillingen, og selv om noen var litt redd for nissen, så 

var stemningen høy og alle ville hjelpe nissen å lete. 



Januar

Tema for januar er 
vinter – vi håper på 
akeføre og spennende 
opplevelser ☺

Vinter

Husk planlegginsdagen den 
2 januar. Da er barnehagen 
stengt.

Plandag

Da er det snart jul og flere i personalet tar 
ferie. Anne og Vebjørn har siste dag før jul 
allerede i morgen 21.12. Maiken har siste 

dag fredag 23.12. Mariann og Sumeyye
jobber noen dager i romjulen, mens Tiril er 

på plass hver dag. I romjulen er vi felles
på huset, og vi skal for det meste spise og 

leke på Flyndrene. Levering av barna vil 
derfor være på fellesrommet. Husk å 

melde fra så tidlig som mulig om barnet 
tar ekstra ferie. 

Fra januar fortsetter vi med det personalet 
vi har nå. Anne, Mariann, Maiken, 

Sumeyye, Tiril og Vebjørn. Vi er også 
heldige og får bruke Rebecca når det er 

sykdom på huset.  

Personal

ANNET: Vi vil gjerne at dere setter 
barna til bordet når dere leverer 
under frokosten. 
Minner igjen også på at dere må 
vaska hender før dere går inn på 
avdelingen.



Med det ønsker vi dere alle en riktig fin
juletid og takker dere for en fin høst.

Gleder oss til nytt år :)
Juleklem fra oss på Laksene
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