
 

Månedsbrev DESEMBER 22 

Avd.TROLL 

Vi er nå kommet til desember, årets siste måned og begynner allerede adventstida, og 2022 

nærmer seg slutten. Nå som vi nærmer seg jul og i barnehagen betyr det at vi skal ha ulike 

aktiviteter og arrangementer knyttet til høytiden vi går inn i. Desember måned skal bli en rolig 

og fin måned med tid for kos og hygge. I år skal vi lage et hjerte til hver og en av barna som 

skal representere julekalenderen for avdelingen. Disse skal henges på vinduet og det barnet 

som trekker gir hjertet videre til en venn. Måneds tema er  

Måned info: 

Anzela skal fortsette å være med oss på TROLL, hver onsdag fra 08.00 – 15.30.  

Frida skal være vikar fra 08.des – 15.des og fra 20.des til ut året.  

Vi skal trekke kalender hver dag       Månedens bursdagsperson Sung! Hipp hipp hurra! 

Viktige datoer:  

16.12.22 NISSEFEST - barna kan kle seg i rødt og ha med seg nisselue. Det blir dans, grøt til 

lunsj og kanskje kommer nissen.     

13.12.22 LUCIA dagen – kan kle seg i hvit om det ønskes, vi skal besøke Tasta sykehjem.   

Minner om 02.Jan.23 (mandag) planleggingsdag. Første dag etter nyttår: tirsdag 3.januar.  

Tilbakeblikk fra november 

Høsten har bygd på flere regnværsdager. Vi startet november med temaet «eksperimenter, 

høst, vind, vær og vann». Vi har også hatt lesekorken måned, hvor vi samler korker hver gang 

vi har lest bøker. Ungene har vært med å velge og finne bøker som de har lyst til å lese. Vi har 

hatt blant annet søkelys på årstidsendringene. Vi har i november begynt med en del 

forberedelse til jul. Takk til alle foreldrene som har vært flinke å legge korker oppi boksen       

 Vi har også feiret Mia sin bursdag. Hipp hipp hurra.  

Vi ønsker alle en fin adventstid, en gledelig julefeiring og et godt nytt år   

HUSK å rydde alt ut av hyllene til ferien!! 

 

Juleklem fra oss på TROLL 

  

 

 


