
Desemberbrev fra Fregatten 2020 
Tilbakeblikk på november måned  

Vi har jobbet med språktiltak og sosial kompetanse.  På grunn av litt ferieavvikling og 

sykdom har vi ikke kommet oss like mye på tur som vi hadde ønsket, men noen få turer har 

det likevel blitt. Vi avslutter nå temaet vårt om verdensrommet og går over til temaet jul.  

Språktiltak i desember 

Som sagt går vi over på nytt tema i desember, «jul». Her snakker vi helt enkelt om hvorfor vi 

feirer jul, vi snakker om nisser, gaver, det å være gode mot hverandre og andre 

forberedelser som hører julen til. Vi synger og sanger. Selve opplegget rundt språktiltaket 

blir litt annerledes i desember. Vi skal ha språkkasse med sanger og konkreter, men det blir 

samling felles i stedet for i små grupper. I tillegg skal vi har adventskalender som vi trekker 

hver dag. VI skal i år ha pepperkaker i kalenderen. Hvert barn får med seg sitt eget hjerte 

som de har laget og pyntet selv. Vi skal også ha en bok med 24 fortellinger som vi skal lese. 

Sosial kompetanse  

Vi jobber videre med det å være gode med hverandre, sette ord på våre handlinger og spille 

på hverandres følelser. Vi kommer til å snakke mye om viktigheten av det å gi i julen er like 

viktig som å få. Det å glede noen andre og sette andre sine behov foran sitt eget. 

Viktige datoer 

FRI I JULEN: fristen er fredag 27. november. Minner om ferien er bindende da personal også 

ønsker ferie. 

KIRKEVANDRING: Onsdag 2. desember kl. 0900. Vi går fra barnehagen kl.0815 så da må alle 

være levert før det. Vi begynner frokosten kl. 0730 denne dagen. 

LUCIA: Fredag 11 desember. Det vil i år bli bare for oss i barnehagen. Førskolen går Luciatog 

og vi andre følger med etter hvert. Vi vil i år ha en god lunsj i stedet for frokost. Alle kan kle 

seg i noe hvitt. 

NISSEFEST: Fredag 18. DESEMBER. Alle kan kle seg i noe rødt. Vi går rundt juletre, spiser 

nissegrøt og får besøk av nissen. 

 

 

 

 

 

 

 



Følg ellers med på månedsplanen, der står det ganske greit med datoer.  

 

 

Annen informasjon 

Minner på at dere må sjekke kurvene for ekstra tøy.  

Det begynner å bli kaldere i været. Se til at barna har gode varme klær og vintersko. Tenk 

trelagsregelen, ull innerst, fleece/ull som lag nr. to og dress. God bevegelighet er alfa omega. 

Tillater været det så er vi ute både på formiddagen og ettermiddagen. Det er derfor viktig med 

gode og varme klær. 

 

 

Vi på Fregatten ønsker dere alle en fredelig og fin adventstid. 
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