
 

 

 

Nå har vi allerede kommet frem til desember. Vi har trukket kalender på 

avdelingen og alle barna venter nå spent på at det skal bli deres tur. Været gir 

kanskje ikke helt inntrykk av at vi er i desember, men det kan vi ikke gjøre så 

mye med uansett. Vi gleder oss like mye til jul om det er snø eller ikke.  

 

 

 

 

 

 

 

November 

Ønsker å starte med å beklage at månedsbrevet kommer så sent, men vi har hatt 

en del sykdom og fravær på avdelingen og prioriteringen da har blitt barna og 

foreldresamtaler. 

I november fikk vi lov til å gå på teater på Solborg folkehøgskole, det var veldig 

kjekt å komme dit og se «Folk og røvere i Kardemomme by». Elevene på Solborg 

var kjempe dyktige, og barna syntes det var veldig kjekt å få være der. Etter 

forestillingen kunne vi komme bort å hilse på skuespillerne, dette ble litt 

skummelt for flere av barna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember 
 

 
Vi kan jo drømme 

om at dette bilde 

skal gjelde i år… 
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Førskolegruppa 

I november var førskolegruppa ute på tur for å plukke blader som de har kopiert 

og klippet rundt. Disse skal brukes til å lage rever av. Ellers har vi flere ganger i 

november vært på svømmetrening med førskolegjengen. De koser seg virkelig i 

bassenget, det er veldig gøy å se den utviklingen de har hatt fra første gang vi 

var i svømmehallen. 

Fireåringene  

Vi har fortsatt arbeidet med eventyret om «Geitekillingen». Vi har jo fått laget 

litt kulisser og noen kostymer. Sist delte vi ut roller og hadde første prøve på 

dramatiseringen av eventyret, de var kjempe flinke. En viktig oppgave som alle 

fikk var at de måtte være stille når det ikke var deres tur å snakke. Det var 

utrolig kjekt å se hvor godt de hadde fått med seg eventyret, og de kunne 

nesten alle replikkene utenat. På grunn av litt forskjellige ting så blir 

fremføringen utsatt til litt ut på nyåret. 

Treåringene 

de har også arbeidet med sitt eventyr, de har laget en del kostymer. Og så øver 

de mye på en sang som de skal synge for oss andre i forbindelse med eventyret 

om «de tre små grisene». 

Ellers måtte vi rett og slett starte julebaksten i november. Det ble en dag med 

pepperkakebaking og det var kjempe kjekt. Alle sammen fikk være med å kjevle 

og stikke ut kaker. Nå vi de helst ha pepperkaker hver dag. 

 

 

 

 

Desember 

I desember pleier vi å legge ned de fleste av planene og bare kose oss, altså det 

vil si vi har nok å gjøre! Denne måneden blir fylt med masse hemmeligheter, gøye 

fester som lusia-feiring og nissefest og utflukter som tur til konserthuset, 

baking og masse deilig mandariner og julegrøt! Vi kommer til å holde på rutinene 

våre så godt som mulig for det er tryggheten for barna, men vi vil prøve å legge 

vekk stresset som ofte dessverre kommer sammen med julekosen, og med alt 

det vi skal rekke før jul!!            
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Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 

De neste måneden finner dere månedsbrevet på 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 

 

  

 

Viktige datoer  

Fredag 11 desember er alle invitert til å komme å spise 

frokost sammen med oss (mer informasjon på plakat eller 

på nettsiden). 

Torsdag 17 desember er det klart for Nissefest i 

barnehagen 

Fredag 18 desember drar vi til konserthuset på konsert 

Mandag 4 januar er barnehagen stengt på grunn av 

planleggingsdag 

 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg

