
 

Godt nytt år!  

Tusen takk for den flotte høsten vi har hatt sammen. Nå gleder vi oss til en 

flott vår sammen med dere alle.  

 

Desember 

Vi har hatt en flott desember i barnehagen. Vi hadde som mål at vi skulle senke 

tempoet og nyte tiden frem mot jul. Tempoet det senket vi, og vi hadde flotte 

dager med flere ulike juleaktiviteter.  

Førjulstiden i Barnehagen Tjensvoll starter hvert år med en kjempe fest, også i 

år hadde vi en flott nissefest. Dagen startet med at barna kom i barnehagen 

fulle av forventninger. Det var mange flotte smånisser som kom. På formiddagen 

hadde vi en veldig kjekk fellessamling. Camilla hadde et nissespill sammen med 

oss, det var utrolig kjekt å være med på. Etter samlingen kom nissen på besøk og 

det var selvfølgelig stor stas. Nissen hadde med mye godt til alle sammen som vi 

kunne kose oss med til frukten. Når nissen hadde gått var det på tide å spise 

lunsj og da hadde vi en veldig god nissegrøt. Nissefesten var altså en stor 

suksess. 

Hver mandag i desember hadde vi samling sammen med Stokkavannet. På disse 

samlingene fortalte vi juleevangeliet. Første samling fikk vi høre om Maria og 

Josef, som ikke fant noen plass de kunne bo etter den lange reisen de hadde 

hatt. Til slutt fikk de bo i en stall. Neste samling fikk vi høre om når Jesus ble 

født, og om gjeterne som kom for å besøke dem i stallen. Den tredje mandagen 

hadde vi besøk av Bente på samlingen. Hun fortalte om de hellige tre narrer som 

reiste langt for å besøke og gi gaver til Jesus. Bente hadde tatt med seg 

forskjellige ting som symboliserte de gavene som narrene hadde med seg til 

Jesusbarnet. Utenom disse fellessamlingene hadde vi adventssamling på 

avdelingen hver dag. På disse samlingene trakk vi kalender og hang opp hjerte i 

vinduet. Kalenderen vår dette året var rett og slett en ny julesang hver dag og i 

tillegg fikk barna med seg hjem et pepperkakehjerte. 

Vi ønsker å takke alle som kom og spiste frokost sammen med oss når vi hadde 

julefrokost. Det var en flott dag for oss i barnehagen, og det var utrolig kjekt 



at det var så mange som kunne komme og dele denne stunden med oss. 

Førskolejentene våre syntes det var veldig kjekt å få lede Luciatoget, og de 

hadde øvd mye på sangen. 

Ellers i desember bakte vi pepperkaker en dag og dette var noe alle sammen ville 

være med på. Vi bakte så mye at vi hadde store problemer med å finne noe vi 

kunne oppbevare dem i etterpå. Det var veldig kjekt å ha så mye pepperkaker, 

for da kunne vi kose oss med dem av og til gjennom hele desember. Flere dager i 

desember hadde vi juleverksted og da laget vi forskjellig julepynt. Noe av dette 

har dere fått med dere hjem, mens noe henger fortsatt oppe i barnehagen. 

Håper forresten dere likte de flotte nøkkelringene som barna laget. Dere skulle 

sett dem der de satt og tovet ulla for å lage disse☺. 

Den 16. desember fikk vi lov til å reise til konserthuset i Stavanger og fikk 

oppleve Stavanger symfoniorkester som spilte flotte julesanger for oss. Det var 

veldig spennende å komme inn på det flotte konserthuset vi har i Stavanger.  

 

 

 

Gjennom høsten har vi arbeidet mye ut fra temaer som vi har hentet fra 

materialet til «være sammen». Dette kommer vi også til å fortsette med denne 

våren. Materialet i «være sammen» fokuserer på å danne gode relasjoner mellom 

barna. Har barna gode relasjoner til hverandre skaper det er mye bedre 

læringsmiljø. Barna blir da tryggere på hverandre og tørr i større grad å kaste 

seg ut i nye utfordringer. Dette er grunnen til at vi ønsker å bruke dette 

materialet som tema på vår avdeling. 

 

 

 

 

 

 

 



Januar  

Temaet: Turtaking og hvordan snakker vi sammen 

Gjennom januar kommer vi til å fokusere på å vente på tur. Vi ser at dette i 

enkelte tilfeller kan være ganske utfordrende for alle sammen. De er så ivrige 

og har så mye de har lyst å fortelle. Vi kommet til å legge opp til ulike 

aktiviteter hvor vi trener på å vente på tur.  

En av bøkene i «være sammen» heter «jeg kan si så mange ting» denne boken 

fokuserer på hvordan vi snakker sammen. Fokus på å kunne si takk, unnskyld og 

lignende. Dette har vi også snakket en del om tidligere, men det er et tema som 

er viktig for å danne disse gode relasjonene vi ønsker å ha på vår avdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Trine, Camilla, Maryan og 

Kirsten 

Mål for barna: 

� Trene på å snakke fint til hverandre og vente på tur 

� Trene på å tolke andres reaksjon 

Mål for de voksne: 

� Legge til rette for aktiviteter som trener på turtaking 

� Være bevist i samtaler med barna der vi har fokus på ulike 

reaksjoner 

� Delta aktivt i aktivitetene 

Grønt mål 

Være kreativ med sorteringsavfallet 


