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 AVDELING SØR 
  

 

Nå starter vi på desember, og julen står i fokus.  

Vårt mål er å skape en rolig stemning i førjulstiden. Det er mørker ute, vi tenner «stearinlys» 

demper takbelysningen og setter på julemusikk. Avdelingen blir pyntet i julens farger, med 

hjerter, nisser, kranser og mere til. Og en del pynt kommer opp etter hvert som vi lager det! 

Underveis skal vi kose oss med å lage julegaver, julepynt og julekaker på barnas premisser. 

Disse julegavene er «superhemmelige», og de dagene de blir laget, kommer vi ikke til å si så 

mye om hva vi har gjort …       

Stemningen i et rom er avgjørende for barnas læring, sier den danske pedagogen Kaj Struve i 
sin bok “Stemninger - om estetikk og læring”. Barna bruker sansene aktivt, og de merker fort 
om de kan føle seg trygge og være selg selv. Samtidig må vi tilstrebe at rommet er interessant 
og gir dem en god energi som skaper lyst til å være der. Det kan vi gjøre ved hjelp av 
virkemidler, som lyd, lys, farger og dekorasjon, men vi gjør det også i kraft av oss selv. Kanskje 
smiler vi mer i julen, deler ut varmere klemmer og oser enda litt mer godhet for ungene? 
 
I Rammeplan for barnehagen (2017) heter det: 

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får 

kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.» 

Derfor velger vi å fortelle juleevangeliet som en historie med konkreter fra FisherPrice sin 

julekrybbe, slik at det blir fortalt på barnas nivå og på deres premisser. 

Vi minner også om vårt mobilnummer: 911 50 646. Her kan dere både ringe og sende SMS til  

avdelingen. 

 

Annet:  

• Torsdag 2. desember er fristen for å levere inn juleferielappen. 

• Vi vil ha nedtelling til julaften med en pepperkakekalender som henges opp i 

vinduet. Det trekkes annenhver dag pepperkakehjerte og papphjerte. 

Pepperkakehjertene er laget og pyntet av en voksen for å ivareta smittevernhensyn. 

• Vi satser på at 2-åringene skal på Julevandring i Vardeneset kirke i begynnelsen av 

desember. Vi har ikke fått datoer ennå. Da blir det egen samling med de minste i 

barnehagen. 

 
      

  



• Ellers blir det adventssamlinger mandagene frem mot jul. 

 

 

 

 

 

• I år markerer vi Lucia tirsdag 14. desember. 

Det blir da lussekatter og pepperkaker til barna, samt 

og te og kaffe til oss voksne. Skolegruppa vil gå i 

Luciatog rundt på alle avdelingene om morgenen. 

• Nissefest fredag 10. desember. Ha gjerne på barna røde klær eller nisseklær. Da blir 

det gang rundt juletreet, nissegrøt og muligens besøk fra nissen?  

 

 

• Åpningstider i julen:  

▪ Ved oppmeldt behov er barnehagen åpen julaften og nyttårsaften fra kl 07.30-

12.00! 

▪ Romjulen;  

o Mandag 27.12. kl. 07.30 - 16.30. 

o Tirsdag 28.12. kl. 07.30 - 16.30. 

o Onsdag 29.12. kl. 07.30 - 16.30. 

o Torsdag 30.12. kl. 07.30 - 16.30. 

 

• Mandag 3. januar 2022 er det planleggingsdag. Barnehagen er da stengt. 

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER 

November gikk som en virvelvind. Plutselig er den over …       

November har vært preget av mye sykdom blant barna. Det har ikke vært mange dagene med full 

barnegruppe. 

 

 

  



Vi har brukt en del tid på å lese bøker, med tanke på «Lesekorken».  

«Barnelitteraturen tilbyr barn erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget 

muntlige språk, og rike erfaringer med høytlesning utvikler barnas ordforråd.» 

   Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen» 

 

   

   
 

Vi ser at barna ofte favoriserer enkelte bøker, og at vi voksne også liker enkelte bøker bedre enn 

andre. Barn liker veldig godt gjentakelse, og de har behov for å høre og se i samme bøker veldig 

mange ganger.  

 

«Mange barn kommer fra hjem der det blir lest og fortalt mye, der bildeboklesing, eventyr, 

regler og sang er en naturlig del av familiekulturen. Dette er en viktig ressurs for barnets 

språkutvikling. Barnehagen skal sikre at alle barna som går der, får oppleve høytlesning, 

fortelling og sang. 

Barn må få tid til å bli glad i lesing, derfor er det viktig med repetisjoner. Når barn blir glad i ei 

spesiell bok, så les boka igjen og igjen, det øker forståelsen, den språklige kompetansen og 

lesegleden.»  

    Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen» 

 

  
 



I november fikk vi besøk av gravemaskin, traktor og jobbemenn! Vi fikk nye disser og ny sandkasse, 

en prosess vi har følget nøye med på hver dag og gledet oss til det ble ferdigstilt.  

 

  
 

Vi har også hatt fellessamling med BlimE-dansen, hvor alle var samlet på fellesrommet og danset til 

årets BlimE-sang; «Dynamitt» av Nicolay Ramm. Det var kjekt! 

 

Videre har vi pyntet litt til jul på avdelingen. Vi merker det på stemningen at rolig julemusikk, dempet 

belysning og mange små lys, gir en rolig start på dagen.  

 

Siste mandagen i november hadde vi felles adventssamling på avd. Øst. Da snakket Anett om at vi nå 

går inn i det vi kaller for ventetid. Barna mente vi ventet på julenissen, vinter og hvite hus       Anett 

forklarte at noen tenker at vi venter på Jesus sin fødselsdag som skal være på julaften! Men at vi også 

venter på alt det gode vi kjenner med å markere julen. Videre sang vi «På låven sitter nissen» og 

hadde reglen «Nisse Rød og Nisse Blå».  Dette er en sang og en regle som kommer til å gå gjennom 

hele desember. 

 

 

 

Da vil vi ønske alle sammen en riktig god jul, og et godt nytt år!  

Julehilsen fra Halime, Silje, Tsehai, Mariann og Anett 


