
Månedsbrev for Dråpene:  

desember:  
Månedens tema: Jule tradisjoner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hva har skjedd i november: 

I november måned har vi fortsatt å ha fokus på kroppen vår. Vi har hatt flere samlinger hvor vi 

synger sanger som «Hode, skulder, kne og tå», «Tommelfinger, hvor er du?» og presentert eventyret 

om gutten som hadde vondt. Hatt fokus på å benevne de forskjellige kroppsdelene, for å skape en 

bevissthet rundt de forskjellige kroppsdelene. I samlingene er det flere og flere som melder seg på 

både med rytme, sang, språk og bevegelser som følger med sangene, og vi ser at det er mye glede og 

latter rundt samlingsstund. Vi har også øvd på å bruke hørsel og den visuelle sansen, for eksempel til 

å lytte til forskjellige dyre lyder for å så finne ut hva lyd det er, eller sett på forskjellige bilder eller 

konkreter/figurer for å si hva det er.  

Vi har nå vært på besøk hos alle husene og lekeplassene som er i nærheten av dere, som er en fin 

måte å bli kjent i eget nærmiljøet. Videre vil turene ferdes til områder med mer ulendt terreng, for at 

barna skal få utfolde seg fysisk og øve på balansen. En fin plass å gjøre dette på er for eksempel i 

tasta skogen eller mississippi skogen, som er i nærheten av barnehagen. 

Denne måneden har vi fått besøk av barnehagelærer studentene Sondre og Celine, som har blitt godt 

kjent med barnegruppen. De har hatt fokus på å bli kjent med barna, skape gode relasjoner og hatt 

aktiviteter som omhandler månedens tema koppen. Praksisen deres fortsetter neste måned, og de er 

her til fredag 9. desember.     

 

Informasjon: 

- 15. desember blir det nissefest for barna i barnehagen, da kan deres små kle seg ut som små nisser 

hvis de ønsker det.  

- Minner på at dere rydder plassene til deres barn i yttergarderoben vær fredag. Hvis det er for mye 

klær og sko, blir det vanskelig å holde orden for personalet.  

  

 

 

2-årsgruppen: 

Barna syns fortsatt det er stas å få bli med på Sønnavind. Vi har ikke kommet i gang med egne turer 

enda, men tenker at det kommer på nyåret. I forming har barna laget et høst-tre av armen og hånda 

til barna, som selv fikk male blader på. Ellers er barna raske i lek når de kommer inn på avdelingen. 

Enten det er puslespill, lotto, tegne, bygge togbane eller lage mat i kjøkkenkroken. I samlingene har 

vi hatt om gutten som hadde vondt, lest litt bøker, sunget sanger og hatt kims lek. Hinderløype er 

like gøy inne som ute. Barna måtte hoppe, klatre, balansere og kaste blink. Det var en god og sliten 

gjeng etterpå. Nå blir det naturlig nok litt fokus på vinter og jul framover. Vi ser fram til fortsettelsen 

sammen med denne herlige gjengen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, tove og stine. 

Religion i barnehagen: 

I rammeplanen står det at barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier 

og høytider i ulike religioner. Nå kommer høytiden jul opp, der barna skal få oppleve tradisjoner som 

for eksempel baking, sang, pynt og fortellinger om nissen. Vi i barnehagen skal også gjennom arbeid 

med etikk, religion og filosofi sørge for at barna får kjennskap til grunnleggende verdier innen kristen 

og humanistisk tro. For eksempel det å være gode med hverandre, hjelpe hverandre og det å dele med 

hverandre. Vi ønsker å bygge et felleskap, der vi har utviklet interesse og respekt for hverandre og 

forstå verdier av likheter og ulikheter.   

Gjennom å arbeide med dette vil barna oppfatte verden og mennesker med positive verdier,  

normer og holdninger. Vi i personalet skal formidle fortellinger og skape rom for nysgjerrighet. Gi 

barn kjennskap til å markere merkedager, høytider og tradisjoner for alle religioner og livssyn som er  

representert i barnehagen. Vi skal skape gode samtaler med barna og være bevisste på hvordan egen 

deltakelse kan støte og utvide barns tenkning. 

 

Desember: 

- I desember måned har vi hovedfokus på temaet Jul. Der barna skal få kjennskap og opplevelser 

med tradisjonene rundt julen. Vi skal fortelle eventyret om fjøsnissen og hans nissestreker, synge de 

tradisjonelle julesangene; som på låven sitter nissen, musevisa, hvis snøen var av og rimet nisse rød 

og nisse blå. Vi skal lage julehemmligheter, bake pepperkake, vi skal ha smaks kalender og vi skal få 

besøk av nissen.  

 - Vi ønsker at desember måned skal være en måned med glede, fellesskap, kos og ro  

 


