
MÅNEDSBREV DESEMBER 2020 

 Avdeling Øst
   

   Tilbakeblikk på november 

I november har vi hatt fokus på hygiene og bakterier. Vi har snakket om at det 

finnes bakterier over alt, og at det finnes snille og slemme bakterier. Det er de 

slemme bakteriene som gjør oss syke.  

Vi har vært på bakteriejakt på avdelingen og prøvd å finne ut hvilke steder som 

har mye bakterier. Etter hvert som vi fant steder med mye bakterier hang vi 

opp bilde av en liten bakterie som en påminnelse        

 

Vi har også hatt ulike formingsaktiviteter der vi både har fargelagt bakterier og 

laget våre egne søte «basselusker» ved hjelp av maling, sugerør og øyne.  

 

For å bedre forstå hvor lett bakterier sprer seg gjorde vi ett eksperiment med 

kritt. Vi gikk sammen to og to, der den ene fikk masse kritt på hendene sine. 

Deretter tok vi hverandre på hendene, og vi kunne da se at krittet flyttet seg 

over på den andre sine hender. Vi avsluttet eksperimentet ved å vaske hendene 

med såpe og vann for å se om vi fikk bort alle bakteriene.  

 

I tillegg startet vi juleforberedelsene mot slutten av måneden. Vi fant frem 

julepynt og pyntet på avdelingen. Vi har også hatt juleverksted hvor vi har laget 

litt julegaver som skal bli med hjem når julen nærmer seg. Julekalender måtte vi 

også forberede. På grunn av covid ble det de voksne som bakte 

pepperkakehjertene i år, men barna fikk være med å pynte sitt eget 

pepperkakehjerte.   

 

I november har vi også hatt lesekorken. Alle har gjort en kjempe flott innsats 

med å lese bøker. Vi håper dette har bidratt til leseglede og gode stunder <3  

 

 

 



Desember 
Tema 

«Meg selv og jul» 

Mål 

- Bli kjent med norske juletradisjoner 

Sosialt mål 

-Å glede andre 

 

Sang:  
• På låven sitter nissen 
• Musevia 
• Jeg gikk meg over sjø og land 

  

Nøkkelord:   
Jul, nisse, snø, feiring, glede, å gi 

Eventyr/historie/bok:   

• Nissens jul 
  

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

• I desember ønsker vi å skape en fin og rolig førjulstid for barna i barnehagen. 

Desember er en tid som mange barn forbinder med gaver, både på julaften og 

gjerne i en kalender. Vi ønsker derfor å ha fokus på det å glede andre. Måten vi 

kan glede andre på kan selvfølgelig være gjennom gaver, men viktigst er det å 

gjøre og si fine ting til hverandre.  

 

Vi vil som nevnt over ha julekalender, der barna får med seg pepperkakehjertet 

sitt hjem. I tillegg vil de få med seg ett rødt julehjerte med velvalgte, fine ord 

fra barn og voksne på avdelingen.  

 

Vi leser også en julefortelling i desember, «Nissens jul» der vi får en liten del av 

historien hver dag. I år blir vi kjent med fjøsnissen og hans førjulstid.   

 

 

• Vi har i starten av desember kommet i gang med foreldresamtaler. Det vi ønsker 

med samtalene er å styrke samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Vi håper 

at dere foreldre gir oss jevnlige tilbakemeldinger om det er noe dere tenker på - 

vi ønsker en lav terskel for å ta opp ting som opptar dere.  

 



 

 

Åpningstider i julen:  

 ▪ Fredag 25.12. 1. juledag – barnehagen er stengt.  

▪ Romjulen;  

Mandag 28.12. kl. 07.30 - 16.30.  

Tirsdag 29.12. kl. 07.30 - 16.30.  

Onsdag 30.12. kl. 07.30 - 16.30. 

• Mandag 4. januar 2021 er det planleggingsdag. Barnehagen er da stengt. 

 

Annen informasjon  

• Vi starter de fleste dagene med samling 9.15. Dersom barnet ditt 

kommer senere enn dette i barnehagen ønsker vi beskjed.  

• Tirsdag er turdag og vi går fra barnehagen senest 9.30. Vi ber om at 

barnet er i barnehagen i god tid før dette. Vi starter påkledning i 

garderoben kl 9.00. Dersom dere skal komme senere kan vi ringes for å 

avtale møtested.  

• Det er viktig at barnet har godt med klær i barnehagen. Husk både dress, 

regntøy, fleece, lue og votter.  

• Husk å sjekke jevnlig at barna har skiftetøy i barnehagen. 

• Ta med regntøy og dresser hjem til tørk dersom dette er vått. Trange 

garderober gjør at klærne ikke tørker fort nok når det henger i 

barnehagen. 

• Det er fint hvis alle kan hjelpe sitt barn med å holde orden i garderoben.  

Viktige datoer 

• Fredag 11. desember feirer vi Lucia 

• Onsdag 16. desember- Nissefest i barnehagen 

*På grunn av covid-19 blir det ikke Luciafrokost i år. Førskolegruppen 

kommer til å gå i Luciatog fra avdeling til avdeling ute. De foreldrene som 

ønsker det er velkomne til å se Luciatoget ute, på litt avstand. 

 

*På nissefesten kan barna komme i barnehagen med røde klær/nisseklær. 

Vi spiser julegrøt og kanskje dukker også nissen opp? 



 

 

 
 

Håper alle får en fin førjulstid og en riktig god jul       

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  


