
Marihønerapport DESEMBER 2019  

 

Godt nytt år alle sammen, og velkommen tilbake til barnehagen 

etter juleferie 😊  

 

Desember var en måned fylt med ro, koselige aktiviteter og jul. Våre små på 

Sfinxen fikk utfolde seg en del med maling, tegning og glitter; vi farget hender og 

føtter som ble trykt på forskjellig, og vi lagde julegaver til hjemmene. Vi bakte 

pepperkaker og lussekatter, barna har fått brukt sansene sine mye og vi var innom 

mange fagområder fra Rammeplanen.  

 

Mandager har vi hatt felles adventsamlingsstund og avdelingene har hatt ansvaret 

hver sin mandag. Sfinxen og Kosovarja inviterte hele barnehagen til en veldig 

hyggelig stund i amfiet på fotballbana mandag 16.desember. Der tente vi fakler, 

sang julesanger og dramatiserte en juleversjon av Bukkene bruse, hvor barna 

hadde roller sammen med en voksen. Fra Sfinxen var Johanna trollet under brua, 

sammen med Silje, veldig moromt 😊  

 

Personalet i barnehagen skal: motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, 

dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle 

varierte uttrykksformer (KD 2017) 

 

Prest og diakon var her en tirsdag og fortalte juleevangeliet, med flotte konkreter. 

Mye sang og dans også, Berit diakon hadde såklart med seg orgelet sitt. Vera 

elsket dansen sammen med de store barna, hun holdte dansekoken en lang stund 

😊  

 

Vi hadde to samlinger for familie på barnehagens uteområde i løpet av desember. 

Den første var julegrantenninga helt i starten, og lucia-feiringa fredag 



13.desember. Veldig hyggelig begge to, og vi synes det er flott å få invitere dere til 

å være her litt sammen med oss.  

 

Nå er vi i januar, og tar fatt på det nye året. På avdelingen har nå May-Lill startet i 

jobben sin som barne- og ungdomsarbeider igjen, etter å ha vært i 

mammapermisjon. Deborah har også vært i mammaperm, og skal jobbe hos oss 

20%, opp mot May-Lill, i 80%. Vi får et nytt barn på avdelingen denne måneden, 

Hermann, det gleder vi oss veldig til. Velkommen til alle 😊  

 

Vi har fokus på Hakkebakkeskogen i januar og februar, som også er tema på 

karnevalet i slutten av sol-uken (14.februar). Vi synger sanger, ser på konkreter og 

dramatiserer.  

 

Ta kontakt med oss om det skulle være noe, stort eller smått. Ha en fin januar 😊  

 

 

 

Hilsen alle oss voksne på Sfinxen 

 

 

 

 


