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Tilbakeblikk på November 

Da har vi gjort oss ferdig med boken om Lille 
Gruffalo. Boken har blitt lest flittig i store og små 
samlingsgrupper. Det har blitt laget slanger, mus 
og gruffaloer.  

Vi har danset Gruffalo dansen og hørt på lydbok.  

I gymsalen har vi hatt hinderløype, yoga og dans. 

I slutten av måneden bakte vi pepperkaker til ka-
lenderen og til kos. Vi har og pyntet til jul på av-
delingen. Og tent første 
lys i adventsstaken.  

Skolegruppa 

Denne måneden har vi hatt 
mange forskjellige rimeaktivi-
teter, og forskjellige leker med 
terning, tall og mengde. 

Vi har også jobbet med forme-
ne trekant, sirkel/runding, fir-
kant/kvadrat/rektangel og tre-
kant.  

I skogen laget alle sin egen 
«Pinnemann», leken til Lille 
Gruffalo.  

I desember blir det ikke skole-
gruppe.  

Vi har blitt invitert til førjuls-
stemning og stavangerminner på 
Stavanger maritime Museum og 
om bord på M/S Rogaland 
15/12 kl.10.00 

Månedens  

Sanger: På låven sitter nissen, Nissens 
verksted, Musevisa & Et barn er født i 
Betlehem 

Regler: Nissen satt på taket & Nisse rød 
og nisse blå 

Bøker/eventyr: Den lille julenissen, Kar-
sten og Petra, Snekker Andersen & Bygda 
som glemte at det var jul. 

Farge: Rød 

Motorisk aktivitet: Hoppe & trampe 



Månedens tema: JUL 

Vi ønsker å skape en rolig og koselig før-
julstid sammen med barna. Barna skal bli 
kjent med julebudskapet, julesanger og 
norske juletradisjoner.  

 

Mandager blir det advent-
samlinger hvor vi tenner 
lys, synger og forteller 
julebudskapet. 

Det blir juleverksted hvor vi lager gaver 
og pynt, vi skal på julevandring i Vardene-
set kirke, vi skal bake, ha nissefest, og 
det blir Luciadag med sang og lussekatter. 

Vi skal på julevandring i byen og på jule-
konsert i konserthuset. «Reisen til jule-
stjernen» 

 

 

 

 

Kanskje får vi besøk av en liten rampenis-
se på avdelingen i år også. 

Høydepunktet blir nok nissefeste 16/12. 

Adventskalender 

Pepperkakehjerte og gledehjerter. 
Alle barna har sagt fine ting om 

hverandre som vi har skrevet bakpå 
et hjerte. Hjertene henger vi på 

treet som er malt på vinduet. Hver 
dag får et barn to hjerter med seg 
hjem. Et hjerte de kan spise, og et 
hjerte med fine ord de kan lese.  

 

 

Viktig informasjon 

7/12 julevandring i Vardeneset kir-
ke fra kl.10.00.  

13/12 er det Santa Luciadag i bar-
nehagen. Vi inviterer dere foreldre 
på morgenkaffe og lussekatter fra 
kl.07.30.  

Barna går i Luciatog kl.08.00. Vi sat-
ser på å ha det ute.  

15/12 skolegruppa skal på museum 
kl 10.00 

16/12 er det nissefest i barneha-
gen. Alle barn må være kledd som 
nisser når de kommer i barnehagen. 

20/12 Frist for å svare på bruker-
undersøkelsen 

21/12 skal vi på bytur og konsert. 
Alle barna må være i barnehagen til 
kl 09.30. Konserten begynner kl. 
12.30. 

 

Hilsen Guri, Lena, Rikke, Guzal og Anne 

Personal informasjon 

• Anne har ferie i uke 48. Gina er 
vikar hele uken. 

• Lena er på skolen og har eksamen 
noen dager i desember. Guzal er 
vikar. 


