
Månedsbrev for desember 2019 

Vi startet desember med å ha en ny tradisjon i barnehagen, julegrantenning. Da inviterte vi 

alle foreldre til en felles lystenning av juletreet og så sang barna noen julesanger for dem. 

Tirsdag 03.12 fikk vi besøk fra kirken, og presten og Berit kom og fortalte oss om 

juleevangeliet og sang mange julesanger med oss. Barna fikk 

se på de ulike figurene/dukkene som presten brukte 

underveis i fortellingen, og de fikk ta en ekstra titt på gull, 

røkelse og myrra. 

I juleverkstedene har vi laget julegaver til mamma og pappa, 

vi har prøvd oss på å lage god gammeldagse julelenker og 

julekort som har blitt pyntet med paljetter, glitter og 

klistremerker.  

Vi har bakt pepperkaker og lussekatter i barnehagen. Barna 

syns det er veldig gøy å få være med på baking. Vi hadde mye 

av begge deigene, så barna fikk bake til de ble lei. Det ble 

mange ulike pepperkakemenner, pepperkakedamer og andre 

figurer, mange av lussekattene fikk alt fra en til 20 rosiner 

pyntet på seg. 

Den 12.desember hadde vi på avdelingen ett hemmelig oppdrag på Ørnes. Det var at vi 

skulle synge på juleavslutningen i kommunestyre salen. Der gikk vi i luciatog og fremførte vi 

tenner våre lykter, og delte ute pepperkaker og godteriposer. Vi dro til ørnes tidlig denne 

dagen, og var å lekte i sjørøverskipet, så etter fisker fra kaia, og lekte på den nye lekeplassen 

utenfor kommunehuset. Så spiste vi julegrøt på ørnes hotell.  



Fredag den 13, var det lucia i barnehagen. Da gikk vi i luciatog for foreldre og fremførte noen 

sanger på morgenen. Det ble enkel servering av lussekattene barna hadde bakt, 

pepperkaker, mandarin, kaffe og kakao. 

Den 17.desember var vi bjørnene invitert til SFO på julegrøt. Da lekte barna på SFO og koste 

seg med grøt til lunsj.  

Onsdag den 18 desember hadde vi grøtfest i barnehagen. Vi hadde juletregang ute, før vi 

gikk inn og spiste julegrøt sammen. Og jammen med så kom nissekona på besøk i år igjen.  

 

Førjulstiden inne på avdelingen har vært så koselig og så fin. Rampenissen var innom vær 

dag og hadde gjort enten en nissestrek eller en nisseglede. Vi har hatt fellessamlinger vær 

mandag der vi har vært og besøkt hverandre på avdelingene. Vi har hatt koselige 

samlingsstunder inne på avdelingen, der vi har trukket adventspakker og hjerter med dagens 

dato på. Vi har deltatt på mye og dagene har gått veldig fort. Vi var heldige som fikk 

pepperkakehusene som elevene på vgs hadde laget og dette koste vi oss med den siste 

fredagen før jul. Jeg håper dere alle har hatt en god juleferie😊  


