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Da ser vi tilbake på november måned. Det er godt å se at barna på avdelingen har blitt så 

trygge på hverandre og vi ser at rutinene har nå kommet på plass, noe som gir trygghet for 

barna. De får et eierskap for å kjenne igjen hva som skal skje i løpet av dagen. 

Morgensamlingene er en glede for barna og vi har laget oss en flott samlingskrok der barna 

samler seg så fort de hører samlingsstund. I november ble vi kjent med kanin og pinnsvin 

bøkene som tok om tema om det å dele og vente på tur. Barna har vært delaktig og 

nysgjerrig på  innholdet og peker flittig på bildene og kommenterer det de hører og ser. I 

følge rammeplanen for barnehagen sier den at « Gjennom arbeid med fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen 

skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur 

og tekster fra samtid og fortid». Vi har sunget sanger om temaet og alle barna er enige om at 

det er best å dele og at hvis man hjelper hverandre går ryddingen mye raskere. Gode barn 

har vi som ikke er seine med å hjelpe til og vil gjerne rydde så mange leker som mulig.  

Musikk og dans er også vært populært og her er det ingen hindring om man ikke er helt 

stødig på beina, rytmen går i de små kroppene så det rister i bein og armer og med et stort 

smil om munnen. Det skal sies at vi har hørt og øvd mye på «bli med dansen» men på alvene 

er det en sang som slår alle andre og det er «Bjørnis» når den spilles er det umulig å stå stille 

:D 

Vi har også jobbet mye med å dele barna inn i mindre grupper for å bedre hjelpe alle barna 

inn i en god lek og støtte om språk og det sosiale samspillet. Under overganger er vi opptatt 

av at barna skal ta plass og lage rom for at de skal få prøve selv. Under av og påkledning gir vi 

plass og tid for at barna skal få prøve selv, vi finner fram og legger klart slik at barna kan få til 

mest mulig selv av og påkledning. De minste barna synes det er kjempe stas med sko og det 

er ikke sjeldent at vi ser at sko flytter på seg og man må være litt detektiv for finne de igjen.  

Da var i kommet til desember og den siste måneden i året. Nå som vinteren er kommet blir 

det spennende å se om vi får noe snø. På avdelingen vil vi pynte til jul og skape god stemning 

og førjulskos. Det vil bli adventsamlinger og vi vil ha en adventskalender der barna får trekke 

peppekakehjerte. Barna skal bli kjent med julenissen gjennom samlinger med sang, 

konkreter og bildebruk, er vi heldige så dukker nok julenissen også opp. 

Vi vil starte  1. desember med å markere dagen med felles samling og tenning av lys ute ved 

grillhytta. Her samles hele barnehagen for å ta imot førjulstiden. Ellers vil vi på avdelingen 



markere luciadagen der vi inviterer til luciafrokost hvor barn, foreldre og ansatte skal få kose 

seg med lussekatter og sang til frokosten. Førskolebarna skal gå lucia tog gjennom byggene 

så det blir en stemningsfull morgning. Vi skal også ha nissefest i løpet av desember, denne 

dagen kan barna komme i røde klær hvis de vil. Det blir grøt og saft og besøk av selveste 

julenissen som tar med en liten overraskelse til barna. Ellers vil vi ha fokus på juletema, 

juleverksted og hva julen bringer med seg av hygge og fokus på det å være sammen og være 

gode mot hverandre.  

 

Vi ønsker alle en riktig flott desember måned! 

 

  
Viktig informasjon: 
 

• 1. desember – felles samling ved grillhytta ute. 
Barna får peppekaker og kakao. 

• 13. desember – Lucia markering. Vi inviterer 
foreldre og barn til luciafrokost der vi serverer 
lussekatter og vi får se lucia tog. Fra kl. 07.30 – 
08.30.  

• 15. desember – Nissefest. Barna kan komme i røde 
klær. Vi skal kose oss med nissegrøt og saft og 
julenissen kommer på besøk. 

• Ellers – Husk å sjekk at barnet ditt har varme 
uteklær liggende i barnehagen. Vintersko, 
vinterdress, votter, lue og varme underlags klær nå 
som vi går mot kaldere dager. Viktig å sjekke at 
klærne passer barnet ditt og at det ikke er for lite 

     
 
 

  

 


