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Våre refleksjoner  

I November har vi blitt litt kjent med musene i Hakkebakkeskogen. Klatremus kom plutselig innom i 

samlingen, han fortalte om hvordan han hadde lurt reven til å sovne når han var blitt jaget oppi treet. 

Han sang også sammen med barna, og fortalte litt om hva en mus er. Noen synes dette kanskje var 

litt for spennende, men barna fulgte nøye med. Han kommer nok på besøk flere ganger :-) Ellers har 

barna fått jobbe med ull,  vann og grønnsåpe, og tovet mus. Noen synes dette var rart å ta på, andre 

synes dette var helt topp. Barna har fått brukt både syn, lukt og den taktile sansen her.  

 

Lesekorken har vært i fokus denne måneden og vi har lest masse bøker for barna. Dere har vært flin-

ke til å lese og putte oppi korker. Bra jobba. Resultatet på konkurransen har vi ikke fått ennå. Selv 

om prosjektet nå avsluttes anbefaler vi at dere fortsetter å lese med barna.  

 

Vi fikk gått en tur denne måneden. Ikke alltid været har vist seg på den rette siden. I tillegg har det 

vært litt nye vikarer i starten på måneden så det ikke alltid har vært helt forsvarlig å gå på tur. Men vi 

er mye ute og koser oss her i barnehagen.  

 

Takk for kjekke foreldresamtaler i lag med dere. Kjekt å bli litt bedre kjent både med barna og med 

dere. Neste samtale blir til våren.  

Månedsplan for Desember 



Desember på Troll:  

I desember er temaet jul og Hakkebakkeskogen. Målet for måneden er å bli kjent med julens kjennetegn: Julenissen, 

julestjernen, juletreet og adventstiden. Dette snakker vi om i samlingene våre.  I forbindelse med temaet om Hakke-

bakkeskogen skal vi bake Dobbeltpepprede pepperkaker (Vanlige). Vi skal trene på sansene våre: smake, lukte, kjenne 

og se. Det blir nye konkreter oppi samlingsboksen, Dyrene i Hakkebakkeskogen feirer jul kanskje får vi høre litt om 

hvordan de gjør det. Det blir også jobbing med litt med hemmelighet, det er jo snart jul.  

Ellers skal vi ha en form for kalender på avdelingen. Vi skal henge opp julekuler for hver dag og bak på disse juleku-

lene står det enten en sang vi skal syne, en regle, ett eventyr eller en aktivitet. Som f.eks. bake pepperkaker.  

 

Vi skal ha en felles adventsamling hver mandag med hele barnehagen. Det startet allerede mandag 28.November hvor 

Julenissens hjelpere hadde vært og pyntet juletre og satt igjen en kjempe stor gave med en hilsen fra julenissen. I kor-

tet fra nissen sto det at vi skulle få kjennskap til Julenissens hemmeligheter, hvor han bor, hvordan reinsdyrene kan fly, 

hvem som jobber på Julenissens verksted og mye mer. Dette er en samling felles for alle barna i barnehagen. Vi sam-

les da inne på fellesrommet og hører om Julenissen og øver på julesanger sammen. Dette gir en god fellesskapsfølelse 

og at alle barna får delta på sine premisser.  

 

Vi har ommøblert en del på avdelingen for å kunne skape magiske rom og lyst-

betont lek.  

I formingen skal vi fortsette med juleverksted hvor vi lager kjekke ting som vi 

pynter avdelingen med, deretter får dere det hjem til jul.  

 

 



  

Til info:  

 

 

I romjulen samles alle barna i barnehagen til frokost på fellesrommet, med 

mindre annen beskjed blir gitt.  Barna henger fra seg på sin plass i gardero-

ben og følges av foreldre inn på fellesrommet. Vi lager da en god ramme rundt 

frokosten med musikk og fellesskap. 

Minner om at barnehagen åpner 7.30 i romjulen.  

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig flott førjul. 

Julehilsen fra alle på Troll 

For informasjon så er 

Anette gravid, med 

termin i april :)  

 


