
MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 

FYRET 2022 

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER 

Da har vi avsluttet temaet «gruffalo». Vi har lest boken om lille gruffalo som 

leter etter den «store stygge musa». På fredagsdisco har vi danset 

gruffalodansen til gruffalosangen. 

 

 

 

 

 

Denne måneden har vi fått nye uteleker til sandkassen dette syntes barna var 

stor stas. Vi har også fått ballbinge inne på lekerommet. 

På turer i nærområdet har krabbene øvd seg på å holde i tau hele turen, og 

trafikkregler. 

På slutten av måneden begynte vi smått med forbredesler til jul ved å pynte 

avdelingen med julepynt og lys. 

 

PLAN FOR DESEMBER 

Vi ønsker å skape en rolig og koselig førjulstid sammen med barna. Barna skal 

bli kjent med julebudskapet, julesanger og juletradisjoner. 

Hver dag vil vi ha samling, hvor vi synger julesanger og trekker 

adventskalender. I år vil vi lage en pakkekalender som skal henge i taket og 

skape julestemning. Vi trekker bilde av ett barn hver dag som får åpne pakke. 

Innholdet i pakkene skal skape julemagi i samlingsstundene. 



I grupper skal vi ha juleverksted og lage gaver og pynt. Vi skal ha nissefest, og 

det blir Luciafeiring med lussekatter. 

 

Bursdager i desember 

Emilie blir 2 år 4.12 

Thale blir 2 år 23.12 

 

 

Tobias begynner på avdelingen i starten av desember. Vi gleder oss! 

 

Sanger: 
• På låven sitter nissen 
• Nissens verksted 
• Musevisa 
• Når nissen skal ha seg mat 
• Jeg gikk meg over sjø og land 

 

Rim og regler: 
• Nisse rød og nisse blå 

 

 

Eventyr/Bøker 
• Brillebjørns jul 

 

Nøkkelord: 
Nisse, juletre, stjerne, mus og 
grøt 

Farge 
• Rød 

Fra rammeplanen: 
«Gjennom arbeid med etikk, religion og 

filosofi skal barnehagen bidra til at barna får 
kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanetisk arv og tradisjon og 
blir kjent med religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen». 
 



 

Viktige datoer: 

• Tirsdag 13. desember - Luciamarkering i barnehagen. Vi inviterer 

foreldre på morgen-kaffe, kakao og lussekatter i barnehagen fra kl. 

07.30. Barna går i Lucia tog ca. kl. 08.00. De som ønsker, kan bli med i 

toget og ha på seg noe hvitt. Vi satser på å ha det ute. 

 

• Fredag 16. desember – Nissefest.  Vi har nissefest! De som ønsker, kan 

kle seg som nisser, ha på noe rødt og/eller ha på nisselue 😊 

 

 

• Tirsdag 20. desember – siste frist for levering av brukerundersøkelsen 

 

• Åpningstider i romjulen – 07.30 – 16.30. 

 

 

• Mandag 2. Januar 2023 – Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

 

 

 

 

 

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

foran oss bli fullt av oppfylte ønsker og fantastiske øyeblikk. 

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

 

Juleklemmer fra Mari, Else-Lill, Eskil og Bendik 

😊 

  

 


