
2022 

Desember 

Fra rammeplanen 

«Gjennom arbeid med etikk, re-
ligion og filosofi skal barneha-
gen bidra til at barna får kjenn-
skap til grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv og 
tradisjon og blir kjent med reli-
gioner og livssyn som er repre-
sentert i barnehagen.» 

 

FJØSET 

 

I desember står julen i fokus. Vi ønsker å skape 

en rolig og koselig førjulstid sammen med barna. 

Barna skal bli kjent med julebudskapet, jule-

sanger og norske juletradisjoner .  

Vi skal lage julegaver, bake julekaker, gå på ju-

levandring i kirken, og på julekonsert i Stavang-

er konserthus og ha julenissefest. 

Det vil også være en markering av Lucia med 

lussekatter og Luciatog. 

Viktige datoer i desember 

• Tirsdag 6.desember - Julevandring i Vardeneset barnehage fra kl. 11—11.30. Hvis 
det er noen som ikke vil at barna skal være med, gi beskjed til Marianne. Så kan vi prøve 
å få til et alternativ. 

• Tirsdag 13. desember - Luciamarkering i barnehagen. Vi inviterer foreldre på morgen-
kaffe, kakao og lussekatter  ute i barnehagen fra kl. 07.30—08.30. Barna går i Luciatorg 
ca. kl. 08.00 

• Torsdag 15. desember—Skolegruppen på museumsbesøk. Førskolebarna må være i bar-
nehagen til kl. 0900 denne dagen. 

• Fredag 16. desember—Nissefest. Alle barna må være kledd som nisser når de kommer i 
barnehagen. 

• Tirsdag 20. desember - siste frist for innlevering av brukerundersøkelsen. 

• Onsdag 21. desember — Bytur og julekonsert. Alle barna må være i barnehagen til kl. 
09.30.  Konserten starter kl. 12.30 

• Åpningstider i romjulen - 07.30—16.30 

• Mandag 2. januar 2023 — Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

 
Pepperkakehjerte og  
gledehjerter.  
 
Vi vil ha en advents-
kalender av pepperkaker og glede-
hjerte. Hver dag vil et barn bli 
trukket ut til å få med seg et 
pepperkakehjerte og et glede-
hjerte hvor det står fine ord om 
dette barnet  



 
Bursdager 

Vi gratulerer: 

Amalie som blir 4 år 8. desember. 

Sivert Albert som blir 3 år 5. desember 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER 

Da har vi gjort oss ferdig med boken om Lille 
Gruffalo. Boken har blitt lest flittig i store og 
små samlingsgrupper. Det har blitt laget slanger, 
mus og gruffaloer.  

Vi har danset Gruffalo dansen og hørt på lydbok.  

I gymsalen har vi hatt hinderløype og dans. 

I slutten av måneden bakte vi pepperkaker til ka-
lenderen og til kos. Vi har og pyntet litt til jul på 
avdelingen. Og tent første lys i adventsstaken.  

 

Skolegruppen: 

Denne måneden har vi hatt mange forskjellige 
rimeaktiviteter, og forskjellige leker med terning, 
tall og mengde. 

Vi har også jobbet med formene trekant, sirkel/
runding, firkant/kvadrat/rektangel og trekant.  

I skogen laget alle sin egen «Pinnemann», leken 
til Lille Gruffalo.  

I desember blir det ikke skolegruppe.  

Vi har blitt invitert til førjulsstemning og stav-
angerminner på Stavanger maritime Museum og 
om bord på M/S Rogaland 15/12 kl.10.00 

 
Måtte julen glitre med øyeblikk av kjærlighet, latter og glede – og 

måtte året foran oss bli fullt av oppfylte ønsker og fantastiske øye-
blikk . 

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

 
Månedens 
sanger, rim og 
regler  
 
Sanger: På låven sitter nissen, Nissens 
verksted, Julenissens bjeller, Musevisa 
& Et barn er født i Betlehem 

Regler: Nissen satt på taket & Nisse 
rød og nisse blå 

Bøker/eventyr: Den lille julenissen, 
Karsten og Petra, Snekker Andersen & 
Bygda som glemte at det var jul. 

Farge: Rød 

Julehilsen fra 

Ceu, Sesilia, Åshild, 
Afra, Linn og Marianne 


