
 

 

Desember kom brått, og like brått ble det full 

jul på Tommeliten.  

November gikk over like fort som den kom, og 

vi har endelig i løpet av den måneden blitt 

fulltallig på Tommeliten.  

 

Desember er måneden for kreativ utfoldelse 

og sansing gjennom baking, liming, klipping, og 

former. Julegaver og kreative aktiviteter står i 

fokus de neste ukene, med litt innspill av både 

skinnvotten, adventssamlinger og 

julefortellinger.  

Vi har allerede bakt en ladning med 

pepperkaker, og spist både en og to bokser til 

nå. Vi vil de kommende ukene bake både 

kakemenn og lussekatter. Vi ser på gode 

muligheter for utvikling av finmotorikk og 

mestring, da barna opplever mange 

finmotoriske oppgaver i løpet av måneden.   

 

Vi har også kommet oss på en del lengre turer, 

da vi nå øver oss på lengre turer til 

Stokkavannet.  

 

Som nevnt i tidligere mail vil vi ha en juledag i 

skogen, fredag 16.12 – vi vil da pakke med oss 

pizzasnurrer, kakao og ved, og kose oss med 

bål og julelys. Husk å kle barna deres i ull fra 

topp til tå denne dagen, og se gjerne til at alle 

har det de trenger av votter, luer, hals, fleece 

og ull i skaper og boks. Eget skriv kommer på 

døra! 

Flere av dere har allerede møtt på nissen på 

juletrefesten, men vi har mye å se frem til i 

barnehagen også.  

13.12 inviterer vi til 

LUCIAFROKOST i 

barnehagen. Invitasjonen 

henger på døra, og alle er 

velkomne til frokost hos oss, 

mens skolestarterne går i 

luciatog. 

15.12 kommer nissen til Slåtthaug! Det blir 

NISSEMARSJ rundt sykehjemmet, og julegrøt 

på huset før nissen kommer med godter. Kle 

barna deres i rødt, nisseklær/lue, eller akkurat 

som dere vil – vi går 08:00. 

19.12 skal barna født i 2020 på tur til 

Stavanger Konserthus, hvor vi skal på 

forestilling om Reisen til Julestjernen. Eget 

skriv kommer på mail. 

Merk dere viktige klokkeslett denne dagen. 

(Sofia, Saga, Ulrik, Marlon & Neela) 

 

Rampenissen har også flyttet inn på 

avdelingen, og har allerede rotet til juletreet 

vårt med dopapir, farget melka både blå og 

grønn, og stengt døra til toalettet!  

Vi er spent på å se hva 

mer han finner på av 

rampestreker før 

julefreden senker seg. 

 

 

 

 

 

 

Kine og Bee har ferie i romjula, mens Esther og 

Camelia holder fortet for de som kommer 27-

30.desember       

 

Takk for et flott barnehagehalvår, og god jul 

fra oss på Tommeliten! 

MÅNEDSBREV TOMMELITEN 
DESEMBER 2022 


