
Månedsbrev for Maurstua 

Desember 2020 

 

 

Nå er det desember, og på Maurstua gleder vi oss til alt det kjekke som skal skje i barnehagen 

i tiden fremover. Målet vårt for desember og førjulstiden er å skape en god stemning på 

avdelingen, der dagene preges av ro, god tid, glede og forventning. Vi skal ha flere kjekke 

juleaktiviteter, ha adventskalender, vi skal synge julesanger, spille julemusikk, ha 

nissesamlinger etc. Vi gleder oss ! 

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER                                                                                                       

November var en kjekk måned der tiden blant annet ble brukt til de to prosjektene våre, vi har 

hatt samlingsstund der vi sang sanger og hadde bevegelsesleker om kroppen vår, vi har fortalt 

og dramatisert eventyret om «Bukkene Bruse», vi har lest bøker sammen med barna, vi har 

forsket sammen med barna på forskerdagen, vi har hatt flere kjekke turer rundt i nærområdet, 

vi har så vidt begynt med noen juleaktiviteter etc. Med andre ord en kjekk og spennende 

måned. 

 

JULEN                                                                                                                                               

I desember skal barna få delta på flere kjekke aktiviteter. Julen og dens aktiviteter og innhold 

vil bli litt annerledes i år på grunn av den pågående pandemien og hensynet til smittevern. 

Flere av de aktivitetene vi tidligere har hatt felles med hele barnehagen, vil i år bli 

gjennomført avdelingsvis.                                                                                                                        

Vi har i år ikke laget den tradisjonelle pepperkakekalenderen vi har pleid å ha på avdelingen, 

men vi har laget et godt alternativ likevel. Vi har kjøpt ferdiglagde pepperkaker som vi har 

hengt opp på avdelingen til pynt. Alle barna har fått pynte sin egen pepperkake, og hver dag i 

førjulstiden trekker vi om hvem som skal få sin kake med seg hjem.                                                           



I tillegg har vi et lite juletre på avdelingen som mangler pynt. Hver dag vil et av barna få 

henge en selvvalgt julepynt på treet vårt, og når juleferien kommer så vil det stå et 

ferdigpyntet lite tre på avdelingen.                                                                                                                            

Tirsdag 15.desember skal vi ha nissefest på avdelingen. Denne dagen kan barna kle seg i  

nisseklær/røde klær og nisselue. Vi skal ha en kjekk dag med nissesamling, julesanger, litt 

julegodter etc. Kanskje får vi også et lite besøk av selveste julenissen ?   

Barna skal ellers få være med å lage en liten «hemmelighet» til dere foreldre, lage litt julepynt 

og vi skal ha en liten adventsamling på avdelingen hver mandag.                                                                                                                                                                                     

 

FØDSELSDAGER I DESEMBER                                                                                                                                                

Valentina 2 år ! 

Gratulerer så mye med dagen ! 

 

ANNET                                                                                                                                               

Vi minner om planleggingsdagen mandag 04.januar 2021.                                                      

Barnehagen er stengt denne dagen ! 

 

 

Vi vil få ønske dere alle sammen en flott jul                                                                           

og ett riktig godt nytt år ! 

 

 

Julehilsen fra Bente, Tove, Solfrid og Jill 

 


