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Månedsbrev avdeling Øst 

Desember 2022 

 

Årets siste måned står for tur og vi gleder oss til 

masse julekos på avdeling Øst. Desember er en 

måned som er fullbooket før vi rekker å sjekke kalenderen, men vi skal masse kjekt. Vi starter 

med å ringe julen inn i Vardeneset kirke fredag 2 desember, da skal vi nemlig på 

julevandring. Videre skal vi tradisjonen tro ha nissefest, julebaking, gaver skal lages og vi 

skal selvsagt ha pepperkakekalender. Vi er også så heldige at vi er invitert til julekonsert i 

Stavanger konserthus. Det ryktes også at Rampenissen flytter inn…  

 

Vårt mål er å skape rolig stemning i førjulstiden. 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». Vi skal bli kjent med 

juleevangeliet. Nytt av i år er at 4 og 5 åringene skal gå Lucia tog, dette er fordi 

førskolegruppen er få barn. Vi øver på Lucia sangen til «jul i svingen» hver dag, bare å øve 

hjemme også! 
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Det blir nedtelling til jul med en pepperkakekalender som henger inne på 

avdelingen. Barna blir trukket en for en gjennom hele desember.  Vi skal 

kose oss med å lage julegaver, julepynt og julekaker på barnas 

premisser. Det betyr at vi skal ikke bare se på og snakke om hva julen er, 

vi skal også bruke sansene våre for å ta «hele» julen inn; Vi skal lukte, 

smake, se, høre, og føle på julen!  «Barna skal få undersøke, oppdage og 

forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få 

bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser» (Rammeplan 

for barnehage, 2017). 

 

Vinteren står for tur og vi minner derfor på å bytte ut den tynne dressen med vinterdressen, ta 

med fleece eller ull, varme sko, varme støvler, lue og hansker. Finnes ikke dårlig vær, bare 

dårlig klær       

 

Viktige datoer i desember: 

- 2. desember – julevandring 

- 9. desember – nissefest 

- 13. desember – Lucia  

- 20. desember – Julekonsert  

 

 

Bursdager i desember: 

- 7. desember fyller Marius 5 år 

- 8. desember fyller Viljar 3 år 
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Tilbakeblikk på november 

Lesekorken sto i sentrum av november, vi har lest bøker til den store gullmedaljen og i 

desember får vi vite hvem som vinner vandrepokalen og en tur til biblioteket. Dere slo 

totalsum per uke gang på gang, noe som resulterte i konsekvenser for Anette og Mariann. Vi 

har hatt mange fine turer i vær og vind, vi tar som regle med oss god mat som tilberedes på 

bål. I november satt vi i gang med «lekedag», noe som var en suksess og noe vi kommer til å 

fortsette med siste fredagen i måneden. Her får alle, i samling, vist frem leken sin. BliMe har 

også en sentral plass i november og vi deltok selvsagt på dette også, øvde og øvde, før felles 

dans i lag med avdeling Nord. Mønster har også vært litt i fokus, vi har følget og fullført 

ferdige mønster, førskolen har laget egne mønster og vi har vært på mønster tur, det finnes 

mønster over alt! 
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Vi har også hatt indianerfest (urbefolkningen i Amerika). Den dagen sang vi, danset, dekket 

på gulvet og spiste lunsj som urbefolkningen, nemlig på gulvet. Dinosaurer er alltid like 

populært uavhengig at tid og tema, vi tok frem lommelykt, slukket lyset på avdelingen og 

tegnet skyggene til ulike dinosaurer. I slutten av måneden ble vi invitert opp til Tasta 

Bydelshus på konsert, her lærte vi mange nye gøyale måter å bruke stemmen og kroppen på. 

 

 

 

Til slutt ønsker vi dere en riktig god jul! 

 

 

 

 

Mvh Anette A., Anette B., Katrin, Nora og Mariann 


