
Desember på Bjørnehiet 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

49 29 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 
-Blå og Gul 
lekegrupper. 

30 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
jul 

1 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
juleverksted 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

2 
Vi baker  
pepper 
kaker 
 

3 
Nissefest 
 

50 
 

6 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 
-Blå og Gul 
juleverksted 

7 
Grupper: 
- Grønn  
juleverksted 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter vær 

og vind. Vi går 0930. 
 

8 
Fellessamling  
Snekker Andresen 
 
 
  

9 
Vi baker 
lussekatter 

10 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 

51 
 

13 
Vi markerer Lucia  
 

14 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 0930 
-Blå juleverksted 
- Gul gruppe 

15 
Julevandring i 
Varden kirke 

 

16 
Grupper: 
- Grønn  
juleverksted 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 

0930. 
 

17 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 

52 
 

20  
Gul gruppe på 
julekonsert 
Blå og Grønn 
juleverksted 
 
 

21 Hipp hurra for 

Malin 19 år 😊 
Vi ser julefilm   
 
 
 

22 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

23 
Grupper: 
- Grønn  
lekegruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

24Julekos 
Barnehagen 

stenger kl.1200 
 

 

53 27 
 

Romjulskos  
med lek og morro 

 
 
 

28 
 

Romjulskos 
 med lek og morro 
 

29 
 

Romjulskos  
med lek og morro 

 

30 
 

Romjulskos  
med lek og 

morro 
 

31Barnehagen 
stenger kl.1200 
 
 

Godt 
Nyttår 

1 3 
 

Planleggingsdag 
Barnehagen er 

stengt 
 
 

4   
Velkommen tilbake 

til et nytt år med 
mye fart og 

spenning  

      

5  
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

6 
Grupper: 
- Grønn  
lekegruppe 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

7 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 
-Gul gruppe 

GOD JUL 
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Hei alle sammen! 

Nå beveger vi oss inn i den første vintermåneden og årets siste måned! Det har begynt å bli 

kaldt og vi ser stadig vekk at det ligger rim på bakken. 

I november fikk vi nye leker på avdelingen og vi merket at leken fikk nytt liv. Barna ble 

inspirert og vi voksne ble inspirert og så at barna holdt lengre på samme lek. 

Vi laget oss et pepperkakehus av en diger pappeske. Denne har barna hatt mye glede av og 

de reiser på tur og inviterer hverandre inn. Tepperommet har vi gjort om til et «stille rom» 

der barna kan trekke seg tilbake om de har behov for litt ro og hvile. Her inne er det mange 

tepper og puter som barna kan slappe av i. Til nå ser vi at enkelte barn setter seg i sofaen og 

blar i bøker eller henter oss voksne for å lese for dem. De spør også om de kan høre på 

podcast mens lyset er av og alle ligger og bare lytter.  

I november begynte vi også med å servere alle måltider i barnehagen. Dette fungerer veldig 

fint. Vi jobber med å lage en plan på hva vi skal lage til lunsj og hvordan vi skal løse det. Vi 

ser for oss at vi vil ha en fast bakedag i uken der vi lager varmmat eller baker 

brød/rundstykker. 

 

I desember skal vi ha jul og vinter som tema.  

Hver dag i desember skal vi trekke julekalender og telle ned til jul. Barna har allerede laget 

hvert sitt pepperkakehjerte som nå er avdelingens julekalender, barna får hjem sitt eget 

hjerte. I samling skal vi også lese om Pulverheksa som hjelper julenissen. Dette er en koselig 

kalenderfortelling som handler om gleden av å hjelpe til og være sammen. 

Hver mandag har vi adventsamling der vi tenner lys og synger sanger. 

I gruppene skal vi ha juleverksted der vi lager koselige julegaver til dere hjemme. Vi skal også 

ha fokus på lek og relasjoner i gruppene. Vi skal også bake pepperkaker og lussekatter. 

I desember skal fortsette med å ha fokus på følelser og å ta vare på hverandre. Hvordan 

snakker vi til hverandre, hvordan kan vi si nei og hvordan skal vi respektere hverandres 

Julekalenderfortelling 

Det nærmer seg jul i Pulverskogen. 

Pulverheksa baker kaker, og Hokus og Pokus 

venter på Julenissen. Han kommer, enda det 

ikke er julaften. For han har et problem: Han 

aner ikke hva noen ønsker seg til jul! Og 

reinsdyret hans har dratt på møte i 

Transportarbeiderforbundet, så han kan ikke 

reise rundt og spørre heller. Men Pulverheksa 

vet råd, som alltid. 

Vi leser ett kapittel hver dag i desember 😊 



Desember på Bjørnehiet 
grenser. 

Det snakkes fortsatt mye om Blånissen som var på besøk i fjor sammen med julenissen. 

Dukker han opp i år også? Kommer han til å fortsette å stjele gavesekken til julenissen eller 

er de venner fortsatt? Dette får vi svar på 3.desember på nissefesten!! (se egen info) 

I desember skal vi også markere Lucia. Det kommer et eget infoskriv om dette. 

Vi vil minne om at leker og ting fra hjemmet ikke skal tas med i barnehagen. Det er noen 

barn som har med ting hjemmefra og det blir en del konflikter rundt dette.  

Barna skal ha med egen drikkeflaske og sekk.  

Dere har ansvar for å holde orden på barnas plass i garderoben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hilsen personalet på Bjørnehiet 

Datoer å merke seg: 

- 3.desember er det nissefest 

- 8.desember er det fellessamling om fortellingen 

om Snekker Andersen 

- 13.desember markerer vi lucia 

- 15.desember er det julevandring i kirken 

- 20.desember GUL GR til konserthuset 

- 21.desember Malin bursdag og vi ser julefilm 

- 24.desember stenger barnehagen kl.1200 

- 31.desember stenger barnehagenkl.1200 

- 3.januer er det planleggingsdag og barnehagen 

er da stengt. 

Dette bør ligge i barnets hylle/garderobe: 

- Vinterdress 

- Regntøy 

- Vintersko og støvler 

- Hansker/votter 

- Lue 

- Hals (IKKE skjerf) 

- Kuldekrem 

- Fleece/ull 

- Sokker 

- 2 bukser 

- 2 gensere 

- Truser 

- Strømpebukser  


