
Månedsbrev for desember – Skogstroll  

 

 

 

 

Nå er november måned forbi, og vi trer inn i en spennende førjulstid i Torsahagen barnehage. Vi er 

allerede i desember måned, hvor nye læringsrike og spennende og koselige førjulsaktiviteter skal ta sin 

plass på Skogstroll. Barna skal få bli kjent med adventsboken «24 dager til jul» av Eivind Herredsvela. 

Denne historien handler om to glad små hus – en dag om gangen, hver eneste dag frem til 24 desember skal 

vi lese om to små mus som venter og gleder seg til jul. Med nydelige illustrasjoner og en spennende 

historier blir vi med på reisen. Det er en fin bok som fletter inn alle julens tradisjoner. På denne måten får 

barna blitt kjent med ulike tradisjoner i førjulstiden. Barna har i november måned fått lagt egne 

pepperkakehjerter med pynt på, og disse skal brukes til julekalenderen på Skogstroll. Det blir trukket 

julekalender hver dag i desember etter fortellingen om «24 dager til jul».  

 

«Alle barn skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent 

med religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (RP, KD, 2020). 

 

I løpet av desember måned skal barna få være med på blant annet julebord og nissefest i Torsahagen 

barnehage. De skal få kjennskap til julens tradisjoner, og dens verdier. Barna skal også få delta på 

kirkevandring, Luciafeiring, juleverksteder og baking. I slutten av november måned fikk barna være med å 

pynte avdelingen til desember måned med juletre, julepynt, julestjerne m.m.  

 

På juleverkstedene i desember skal barna få lage egne juledekorasjoner og julepynt. Psst! Det skal lages 

julegaver til sine foresatt/foresatte som skal pakkes inn. Store og små gleder seg til å tre inn i desember 

måned med julen som tema!       

  

 

Ha en fortreffelig dag! 

 

Med vennlig hilsen, 

Agnethe Christensen (pedagogisk leder), 

Derya Altunsaray (barn- og ungdomsarbeider)  

& Malin Lund (pedagogisk leder) 


