
Julebrev desember 
Da var vi kommet til årets siste måned. Og de 4 ½ første månedene av dette barnehage året 

har bare flydd av gårde.  

 

Dette skjedde i november 

I november hadde vi fokus på kropp og følelser. I forbindelse med dette har vi hatt fokus på 

benvening av ulike kroppsdeler som hode, øyne, nese, munn osv. Når det gjelder følelser at vi 

snakket litt om det å være lei og glad. Vi snakket også litt om de ulike sansene vi har og har 

brukt sangen «du har to øyne» mye i samlingen. I løpet av måneden hadde vi sansesamling 

der barna fikk lukte, smake og føle på ulike ting. I slutten av måneden begynte vi å lage litt 

julegaver som barna får med seg hjem i løpet av desember.  

Ellers har vi gått litt turer i nærmiljøet, og vært en del ute både på formiddagen og 

ettermiddagen.  

Vil også takker dere foreldre som tok dere tid til å ha foreldresamtale.  

Superklubb barna hadde en kjekk tur til speiderskogen den siste torsdagen i måneden, der 

grillet de pølser og fikk servert popkorn av han som er speiderleder. En kjekk tur hvor store 

og små koste seg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Hva vil skje i desember. 

I desember vil alle faste aktiviteter utgå, og vi vil ha fokus på 

juleaktivteter. Viktig å følge med på månedsplanen hva som skal skje 

de enkelte dagene. Vi vil prøve å ha en rolig desember måned som er 

preget av harmoni og nærhet, der vi skal kose oss med ulike aktiviteter 

som pepperkakebaking, baking av lussekatter, vi kommer også til å ha 

en del kreative aktiviteter, som barna vil få med seg hjem når julen 

nærmer seg.   

Vi vil hver mandag ha en liten advent samling, som vi alle vet betyr jo 

det ventetid, men hva vi venter på er opptil hver enkelt. I 

rammeplanen står det blant annet dette: «barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon» Vi skal også la dem bli kjent samtidig være åpne og 

respektere de med andre religioner og livssyn som er i barnehagen.  

Fredag 6.desember hadde vi en kjekk nissefest i speiderskogen som er et lite steinkast unna 

barnehagen. Her koste vi oss med grøt, saft og en liten godtepose som nissen hadde lagt i fra 

seg, dessverre så hadde ikke nissen mulighet til å komme i år.  

Barnehagen inviter alle foreldre til Lucia feiring torsdag 13.desember der vil vi servere 

lussekatter og kaffe. Barna på avdeling stokkavannet vil gå i tog klokken 08:00 og 08:30  

 

17.desember feirer vi Mona som blir 3 år 

Når det gjelder juleferien vil det barna på huset være samlet stort sett hele tiden, og dere vil 

også treffe på personal fra andre avdelingen. Fra mosvannet vil det være Hristina som er på 

jobb 23, 27 og 30. desember 24.desember vil Amna og Ing være på jobb (de jobber på 

stokkavannet og Ullandhaug) 31.desember vil Amna og Elisabeth være på jobb. (Elisabeth 

jobber på Ullandhaug) 

Som dere sikkert har lagt merke til så har ikke Ragnhild vært på avdelingen siden oktober, 

hun er vært sykemeldt og vi håper at hun kommer tilbake etter nyttår.  

Til slutt vi jeg takke for i år og for deres tillitt til oss på mosvannet for at vi få være sammen 

med det mest dyrbare dere har. Det har vært kjekt å få bli kjent med både dere og barna 

deres og vi ser også at på de få måneden vi har kjent dem har de hatt en fin utvikling. Vi 

gleder oss til å få tilbringe mye mer tid med dem i året som kommer. 

Ellers vil vi på mosvannet ønske dere en fin førjulstid 
 

Julehilsener i fra Emilia, Hristina og Ellen 


