
 Desember plan for REVEHIET.  
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Christopher 
Mate 
Oline 

 
 

Gul og blå gruppe ut på 
tur. 
 
Grønn gruppe har 
lekegruppe i barnehagen. 

 
De som ikke 
har pyntet 

hjertene sine 
gjør det i dag. 

 
Vi baker 
pepperkaker og 
pynter hjertene 
til årets kalender. 

1.  
Julesamling 
kl.09.15. 

 
Gul gruppe ut på tur. 
Blå og Grønn gruppe i 
barnehagen for lek og 
aktivitet. 

2. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Gruppesamling. 

1. Line 
2. Shanze 
3. Brit/Ellen 

Barna deles inn i 
grupper og rullerer på 
aktivitetene til de 
voksne. 

3. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 

Nissefest.
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Mio 
Emma 
Kevin 

 

6. 
Julesamling kl.09.15.  

 
 
UT PÅ TUR. 
 
Vi drar alle ut på tur. 
 

7.  
Bakedag. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Vi baker 
lussekatter. 

8.   
Julesamling 
kl.09.15. 
 
 
Felles samling 
med Bjørnehiet. 
Fortellerstund. 
«Snekker 
Andersen».  

9. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Gruppesamling. 

1. Line 
2. Shanze 
3. Brit/Ellen 

Barna deles inn i 
grupper og rullerer på 
aktivitetene til de 
voksne. 

10. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Grønn gruppe ut 
på tur. 
 
Gul og Blå 
grupppe – 
kreative barn. 
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Alex 
Ludvig 

Ela 
 

 

13. 

 
Lucia ute i barnehagen. 

 
Læringsoppdrag for Ellen. 

14.  
Julesamling 
kl.09.15  
&  
baking. 
 
 
Læringsoppdrag 
for Ellen. 

15. 
Julesamling 
09.15. 
 
JULEVANDRING i 
kriken. 
 
Læringsoppdrag 
for Ellen. 

16. 
 
Julesamling 
kl.09.015 & 
gruppesamling. 
 
 

17. 
 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Grønn gruppe ut på tur. 
 
Gul og Blå grupppe – 
kreative barn. 
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Kaja 
Alma 
Karen 

20. 
Julesamling. 

 
 

Julekonsert i 
konserthuset. 

 

21. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 
 
 
 

22. 
Julesamling 
kl.09.15. 
 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 
 
 
 
 

23. 
UT PÅ TUR etter 
adventsamling 
KL.09.15.. 
 
SNEKKER 
ANDERSEN  
«Kino»  i 
barnehagen hvor vi ser 
filmen om Snekker 
Andersen. Starter til 
fruktmåltidet.  

24. 
 Bhg.en stenger 12.00. 
 

GOD JUL. 
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Romjulskos. 

28. 
 
Romjulskos. 

29. 
 
Romjulskos. 

30. 
 
Romjulskos. 

31. 
Bhg.en stenger 12.00. 

GODT NYTT ÅR. 

 

 

Hei. 



Personalet på Revehiet januar 2022: 

Ped.leder Brit. 

BUA  Line. 

Assistent Cecilie (tilbake fra permisjon). 

Lærling  Ellen. 

Utfører  Kim 50%. 

Utfører  Hege 100% for Michi. 

Michi har fått ny jobb. Vi takker Michi for herlige stunder og gode minner i tiden på 

Revehiet. Lykke til i ny jobb. 

Shanze har vært vår assistent i over to år. Vi takker Shanze for herlig stunder og gode 

minner. Cecilie som før permisjonen jobbet på Maurtua går inn i Shanze sin stilling og 

Shanze er tilbake i sin stilling i PVS som vikar. 

VI ØNSKER DERE ALLE 

EN RIKTIG GOD 

FØRJULSTID OG EN 

GOD JUL. 

 

HJULEHILSEN  

FRA LINE, ELLEN, 

SHANZE, KIM, MICHI  

& BRIT. 

Nå sier vi farvel til november og ønsker desember velkommen med alle sine forventinger og tradisjoner. 

Juletiden er en viktig del av vår kulturarv og en høytid som markeres i barnehagen.  

Vi har tradisjoner innad i barnehagen som gjentar seg år etter år.  De gir repetisjon, forutsigbarhet og noe å se fram til og glede seg sammen om. 

Denne sammen opplevelsen er med på å styrke samhold, glede og trivsel for liten og stor på tvers av avdelinger. Julen er jo samhold, tradisjoner og 

godhet for andre – så la oss ta for oss desembers mangfold av muligheter til gode stunder sammen.  Adventstid ønsker vi skal være en tid preget av 

ro og forventinger innenfor våre trygge hverdagsrammer. Barna skal i barnehagen få oppleve advent -og juleglede på en fortellende og undrende 

måte. Vi skal ikke forkynne julens budskap og eller ta familiens tradisjoner bort fra hjemmet. Vi har fokus på barns empatiske oppmerksomhet for 

andre. Barna skal få em førjulstid med samhold, felles opplevelser, fortellinger, undringer og gode samtaler rundt det å feire jul. Vi skal bake 

julekaker hvor vi smaker og erfarer med våre sanser, vi skal daglig ha adventsamlinger hvor vi tenner lys, hører ulike historier rundt jul, synger 

julesanger for full hals og vi skal selvfølgelig ha ulike kreative aktiviteter. Barna skal oppleve glede og mestring i våre valg av aktiviteter.   

Revehiet vil ha en kalender hvor vi trekker hjerter hvor det er notert fine ord om hvert barna. Dette er ord og tekst barna på Gul-gruppe har vært 

med på å lage. Når barna får hjerte sitt med fine ord vil de også få med hjem pepperkakehjerte som de pyntet en dag i november. 

Årstiden vinter blir naturlig å trekke inn i våre valg av temaer i desember. Vi vil dra på turer og kanskje kommer snøen og det igjen blir akebakke 

ute på marken ved barnehagen.  

Litt å huske: 

Vi har hatt en del sykdom i november og minner derfor på igjen       Er barna i ulage, allmenntilstanden dårlig og de hoster med rennende grønn 

snue -ja, da trenger barn å være hjemme. Vi voksne er veldig utsatt og blir vi syke og det er i dag ikke lett å få vikarer. Vi strekker oss langt 

for å holde oss friske og på jobb. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder 

seg hjemme. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte. 

Det blir DAGLIG adventsamling kl.09.15 ute i gangen for hele barnegruppen. Fint om barna er levert innen denne tiden om en ønsker å delta. 

JULESAMLING 

Ute i gangen klokken 09.15. 

1: Velkommen 

2: Tenne lys + sang 

3: Trekke kalender 

4: Sang  

5: Åpne gaven 

6: Leser adventsbok med et kapittel om dagen fram til jul. 

 

  


