
MÅNEDSBREV DESEMBER 2022 

AVDELING VEST 

November er snart omme, hvor desember måned står for tur. I desember 

er det julen som står i fokus, hvor målet er å skape rolig stemning i 

førjulstiden. Det er blitt mørkere ute og julestemningen har begynt å krype 

langsomt inn på oss. Med det tenner vi «stearinlys», demper takbelysningen, 

dernest setter på julemusikk. Avdelingen blir pyntet i julens farger, med 

hjerter, nisser, kranse og mer. På avdeling Vest skal vi kose oss 

masse med å lage julegaver, julepynt og julekaker.  

 

I boken «Stemning – om estetikk og læring», av den danske pedagogen Kaj Struve, skriver 

han at stemningen i et rom er avgjørende for barnas læring. Barna bruker sansene aktivt, og de 

merker fort om de kan føle seg trygge og være seg selv. Samtidig må vi tilstrebe at rommet er 

interessant og gir dem en god energi som skaper lyst til å være der. Det kan vi gjøre ved hjelp 

av virkemidler som lyd, lys, farger og dekorasjon, men vi gjør det også i kraft av oss selv. 

Kanskje smiler vi mer i julen, deler ut varmere klemmer og oser enda litt mer godhet for 

ungene? 

 

I rammeplanen (2017) er det skrevet:  

«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.» 

Derfor velger vi å fortelle juleevangeliet som en historie med konkreter fra Fisher Price sin 

julekrybbe, slik at det blir fortalt på barnas nivå og på deres premisser. Evangeliet blir fortalt i 

eventyrform, slik at barna blir kjent med historien. 

 



INFO: 

• HUSK: Svarfrist for brukerundersøkelsen er 20. desember. Den ble sendt ut 15. 

November til den av dere foresatte som får barnehageregningen, så sjekk mailen og 

søppelmail om dere har fått den. Den er et viktig element for at vi skal vite hva vi 

eventuelt skal forbedre i barnehagehverdagen :)  

• Onsdag 30. november hadde vi en samling for Frida som hadde sin siste dag i 

Eskeland, hun begynner i ny barnehage 1. desember. 

• Torsdag 1. desember begynner Obsinan på avdeling Vest. 

• Vi vil ha nedtelling til julaften med pepperkakekalender som henges opp i vinduet. 

Det trekkes annenhver dag pepperkakehjerte.  

• I år markerer vi Lucia tirsdag 13. desember. Da blir det lussekatter og pepperkaker til 

barna. Skolegruppa vil gå i Luciatog rundt på alle avdelingene om morgenen. 

• Nissefest fredag 9. desember. Ta gjerne på barna røde klær, eller jule/nisseklær. Da 

blir det gang rundt juletreet, nissegrøt og muligens besøk fra nissen? 

• I romjulen kan det hende at det voksne fra andre avdelinger som tar imot på 

morgenen. 

 

Åpningstider i julen:  

• Romjulen: 

- 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.   

 

 

 



Tilbakeblikk på november:  

Og der var november over for denne gang. I november har «lesekorken» vært i hovedfokus  

Arbeidet med «meg selv» har fortsatt, vi har brukt boken om meg selv og sunget sanger i 

samling om kroppen. 

Vi har brukt november på å lese bøker, med tanke på «Lesekorken». Vi har fått inn korker, 

noe vi syntes er kjempeflott. Bøker skaper først og fremst gode relasjoner mellom foreldre og 

barn, men stimulerer også barnas fantasi og nysgjerrighet. Når man leser for barnet, er barnet 

selv med å dikte i fortellingen og skape sine egne bilder. Høytlesning stimulerer også til bedre 

språkutvikling blant barn. Bøker har ord og begreper som er lavfrekvente, som vil si at det er 

ord/begreper som ofte ikke blir brukt i dagligtalen. Barn kan også møte ulike 

setningsoppbygginger, som vil gjøre at den syntaktiske utviklingen stimuleres betraktelig.  

I Rammeplanen blir det skrevet at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling, 

hvor en av metodene for språkutvikling er gjennom bøker og litteratur. I barnehagen og i 

Tastabarnehagene arbeider vi for at flerspråklige barn får en positiv tospråklig utvikling, hvor 

vi kjenner ansvar/har kunnskap både for morsmålet og andrespråket (Temahefte om 

språkmiljø og språkstimulering i barnehagen, 2009). Barnehagen er en viktig arena for 

språkutvikling, og dermed er det viktig å sørge for at alle barn får de beste forutsetningene for 

å tilegne seg det norske språket (Lindquist, 2018, s. 16).  

 Utenom dette har Vest vært en del ute, både i regn, sol og kuldegrader. Vi har hatt 

bursdagsfeiringer både for voksne og for barn. Vi har i slutten av november måneden pyntet 

en god del til jul, kom gjerne å ta en titt på hvor fint det har blitt hos oss! Voksne og barn har 

sammen pyntet avdelingen med julelys og fine juletegninger som barna selv har laget. 

Vi fortsetter det gode arbeidet med samlingsstund, den gode rutinen, dele barna i grupper slik 

at vi får sett hvert enkelt barn enda mer, og fortsetter julekosen videre inn i desember. 



 

 

 

Hilsen alle oss fra avdeling Vest 

Fredrik, Stine, Nina, Thuy.  

 

 


