
Månedsbrev desember 
 

 

Endelig er desember her, som sikkert – og forhåpentligvis mange av dere har gledet dere til. 

Det bli en travel måned full av forberedelser, forventninger og spenning. Vi har allerede 

startet med den første adventsamlingen, som vi på Rød hadde ansvar for å gjennomføre. Det 

ble en kjekk samling med besøk fra både nissen og et par rotter.  

 

Tema: 

Tema for desember er – ikke overraskende – jul. Som med alle andre tema vi jobber med vil 

også julen bli en del av det meste vi gjør. Forming, samling, lek, lesestunder, mat osv vil bli 

preget av juletema nå i desember. Det er også noen ekstra aktiviteter og kjekke dager som 

kommer nå når vi teller dagene ned til julaften. 13.12 Lucia dagen, 14.12. arrangerer FAU 

juletrefest (OBS påmelding 02.12!), 16.12. er det nissefest i barnehagen, og andre kjekke 

tradisjoner. Alt dette har dere/vil dere snart få mer informasjon om. Lappene blir hengt opp 

på tavlen i garderoben eller lagt i hyllene deres       Hver mandag i desember har en av 

avdelingene på huset ansvar på å holde en felles adventsamling. Disse samlingene starter 

kl:09.30 – kl:10.00. Hele barnehagen oppholder seg da på fellesrommet. Det er fint om alle 

kan være her til 09.30 disse dagene, da det kan bli ganske forstyrrende om det kommer folk 

inn mens samlingen er i gang (evt venter til kl10). 

 

 

 

 



 

Annet: 

• Det begynner å bli ganske kaldt ute nå, så det kan være en ide å ha kuldekrem 

liggende i barnehagen.  

• Vognene står mye ute i skuret, og for at renholdsarbeidet skal bli gjennomført på 

best mulig vis er det greit at de står i skuret over natten (det vaskes om morgenen før 

barnehagen åpner). Vi anbefaler derfor at alle går igjennom å sjekke vogner og poser 

ved jevne mellomrom. De kan fort slå seg om de blir stående for lenge i disse 

temperaturene. Det kan være en god ide å ta med vogn og/eller pose hjem i helgene, 

for å justeres, vaskes eller bare ses over. Det er for eksempel en del av vognene som 

kunne ha godt av en liten vask og påfyll av luft i dekk. 

• I Romjulen har Magda og Charlotte fri, men Rabia og Jannicke jobber to dager hver 

(+Mette og Raquel på Blå).  

 

 

Viktige datoer: 

• 03.12.22     Magda 37 år   HURRA! 

• 13.12.22     Lucia markering 

• 16.12.22     Nissefest 

• 21.12.22     Charlotte 34 år   HURRA! 

• 26.12.22     2.juledag barnehagen stengt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 

 


