
 
 

Desember 2022 
 

Refleksjoner fra måneden som har gått 

I november har vi hatt Lesekorken, og vi har fått lest en del bøker på avdelingen og vi håper 

dere har fått lest en del bøker hjemme også. Bøker er et supert og viktig verktøy for barns 

språkutvikling, men også for å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne. Vi håper 

derfor at dere vil fortsette å lese bøker med barna, og for å stimulere barnas fantasi og 

nysgjerrighet.  

 

Måneden som kommer 

Det er endelig tid for den koselige desember tiden, og starten på dette barnehageåret har 

virkelig flydd forbi. Denne måneden er det virkelig jul som er i fokus, og vi vil anbefale alle å 

ta en kikk på månedsplanen for å se alt det kjekke vi skal finne på i løpet av desember. Vi 

kan se frem til julekonsert, nissefest, juleverksted, fellessamlinger på fellesrommet og mye 

mer. Vi gleder oss masse! Avdelingen er pyntet med lys og vi har prøvd å lage en rolig og 

god stemning på avdelingen. Vi har stort fokus på å kose oss sammen denne måneden. Vi 

har 2 julekalendere på avdelingen: pepperkakekalender og aktivitetskalender. Hver dag 

frem mot jul trekker vi et barn som får med 

seg pepperkakehjertet sitt hjem, og hver dag 

tar vi ned en julekule fra juletreet vårt. På 

julekulen står det hva vi skal gjøre sammen 

den dagen. Vi håper desember blir 

for liten og for stor!  

  

Smurfer: 

Siste dag for svømming er 8. desember 

HUSK: Åpningstider i julen 
- Mandag 26.12. Barnehagen er stengt. 2. juledag 
- Tirsdag 27.12. kl. 07:30 – 16:30. 
- Onsdag 28.12. kl. 07:30 – 16:30. 
- Torsdag 29.12. kl. 07:30 – 16:30. 
- Fredag 30.12. kl. 07:30 – 16:30. 
 
Mandag 2. januar 2022 er det planleggingsdag. 
Barnehagen er da stengt. 

 

GOD JUL FRA 

GJENGEN PÅ HULDRA 
 


