
MÅNEDSBREV FOR DESEMBER  

Naustet 2022  

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER 

November var en måned hvor vi har vært mye ute både i regnvær og sol. 

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

stor stas. På turer i nærområdet har de store barna øvd seg på å holde i tau 

hele turen og trafikkregler.  

 

 

 

 

 

Krabbene har begynt å vise stor interesse for bøker. Bøker vi har lest denne 

måneden omhandler lille gruffalo som leiter etter den «store stygge musa». 

Bøker om tall og telling har også vært en favoritt blant barna. 

På slutten av måneden har vi begynt smått med forbredesler til jul. Vi har bakt 

kakemenn, laget juletre og pepperkakemenn, og begynt med julegaver. 

 

PLAN FOR DESEMBER 

I desember ønsker vi å skape en fin og rolig førjulstid. Barna skal bli kjent med 

julebudskapet, julesanger og norske juletradisjoner. Vi vil ha spesielt søkelys på 

sangen «på loven sitter nissen», hvor vi vil synge, dramatisere og fortelle.  

Mandager blir det adventssamling hvor vi tenner lys, synger og forteller 

julebudskapet. Det blir også arrangert juleverksted hvor vi lager julegaver og 

pynt. Vi skal så klart ha nissefest, og det blir Luciafeiring 13. desember med 

sang og lussekatter. 

 



Adventskalender:  

Adventskalenderen vil i år bestå av kakemenn. Hver dag vil vi trekke et barn 

som får med seg en kakemann hjem, enten til å pynte med eller spise.  

 

Sanger:  
 På loven sitter nissen  
 Det snør det snør  
 Når nettene blir lange  

Rim og regler:  
 Snøkrystaller  

Eventyr/Bøker  
 På loven sitter nissen 
 Den lille julenissen  

 

Fokusord:  
 Nisse, Mus/Rotte, 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».   
 

  

Viktig: 

 Torsdag 1. desember – Husk å levere lapp ang fri i julen  

 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 Lucia tog ca. kl. 08.00.  

 Onsdag 14. desember – lager vi til julelunsj til barna.  

 Fredag 16. desember – Nissefest. Vi har nissefest! Barn kan velge selv 

om de ønsker å kle seg ut som nisser eller ikke 😊 

 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 Carina, Gundys, Kasia og Lise  



  

 


