
Desember på Vepsebolet 
 
Nå er det snart jul, det er utrolig hvor fort tiden går når vi har det kjekt. Denne 
måneden har vi hatt fokus på takknemlighet, vi har hørt ulike historier og sett på 
sånn er jeg og sånn er det og barna har uttrykt selv hva de er takknemlige for. 
Svarerne er skrevet ned og henger inne på avdelingen, ta gjerne en titt. 
 
Vi har hatt grupper der vi har laget julegaver. Barna har vist utholdenhet og 
tålmodighet ved å vente på tur, de har kjevlet til deigen blir helt slett og 
trykket ut former.  
 
En gruppe har arbeidet med smart blomst og laget tegning som handler om 
samarbeid. I arbeidet med lage blomst brukte viste barna hjelpsomhet, 
tålmodighet og utholdenhet. En gruppe har vist ansvarsbevissthet ved å rydde i 
naturen. Rammeplanen og fagområdet natur teknikk og miljø sier at  barna skal 
utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de tar vare på naturen. 
 
En gruppe har vært på kjøkken med Ronny. De har blant annet, laget saus og  
skjært opp grønnsaker. Maten smaker ekstra godt når en har vært med og 
hjulpet til.  
 

På avdelingen har vi hatt mange eksperimenter i samling, dette er noe som 
engasjerer. Barna og vi voksne synes det er kjempespennende. Rammeplanen sier 
at vi skal utforske og eksperimentere  med naturfenomener og fysiske lover.  
Vi har hatt ulike turer rundt om i nærmiljøet. Vi har vært på lekeplasser, vi har 
hatt bevegelse leker i skogen, vi har hatt naturbingo der barna har vært på jakt 
etter bregner, kristtorn, mose m.m. Spennende å ha egen blyant og ark å se om 
en finner alt på arket. 
 
Så ble det endelig pysjamasfest, dette var en fest som barna ønsket.  Vi stemte 
over flere alternativer og valgte festen med mest stemmer. Barna bestemte hva 
vi skulle ha på oss og hva vi skulle gjøre. Det ble en veldig vellykket fest, vi 
hadde bamser, bøker og store puter som vi kunne slappe av på om formiddagen, vi 
hadde disko fra 10-10.30 og vi koste oss med varm pop-corn og smoothie etterpå.  



 
I aldersgrupppene har de også vist ansvarsbevissthet og ryddet i nærområdet og 
på uteområdet i barnehagen. De har arbeidet med gleding og malt fine hjerter 
som de har delt ut. ”Den største glede en kan ha er å gjøre andre glad” de har 
også hatt eksperimenter. Kongeklubben har vært på skolebesøk, de har laget noe 
for å glede fadderne sine på skolen, og de har snakket om å være en god venn. De 
har laget en flott plakat med alle håndavtrykkene på.  
 
Vi har også vært så heldige å få besøke Vitenfabrikken. Stjernen vi laget i  
forkant hadde vi med, så nå henger den i vinduet på Vitenfabrikken. En veldig 
kjekk dag der vi fikk bruke ulike sanser på å smake uten å se og kjenne uten å 
se, vi testet også mange av ”apparatene” på Vitenfabrikken. Vi spiste grøt og 
drakk saft før vi tok turen tilbake til barnehagen. Alle klarte å gå både opp og 
ned til Sandnes, for en sprek gjengJ 
 

 
 
 
 
 
 
Vi skal ha fellessamling på fredag, dette gleder ungene seg til, vi skal ha tre 
danser og noen eksperimenter. Det kreves det mot for å stå foran alle 
avdelingene! 
 
Hva skjer i Desember? 

I aldersgruppene skal vi bake og kose oss med juleverksted. Vi skal ha fokus på 
den gode samtalen. Kongeklubben skal på Lucia besøk til Byhagen 13.12, mer 
informasjon kommer senere. De skal også lage julepynt til en fest Lions 
arrangerer for de som er alene i julen. Kanskje dukker nissegutt og nissejenta 
opp i år også, da er det ikke lett å vite hva de kan finne på. Best å følge godt 
medJ  
 
Julekalenderen i år er hjerter som vi henger på vinduet. Vi trekker ett barn hver 
dag som får komme fram. Barna sier karakteregenskaper til barnet, de sier 



hvorfor de liker å leke sammen og gir barna komplement, vi skriver det ned på 
hjerte som barna får med seg hjem. Det gjør noe med selvfølelsen vår å høre 
andre si  styrkene våre høyt, når vi hører det nok ganger tror vi på det. Tenk så 
godt å vite hva vi er gode påJ 
 
Vi skal ha julesamling i Sandnes kirke 6 desember, da må vi gå fra barnehagen 
klokken 09.00. Fagområdet i desember er etikk, religion og filosofi. Rammeplanen 
sier blant annet at vi skal gi barna kjennskap til høytider og tradisjoner i den 
kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representerte i 
barnehagen. Vi vil snakke om den kristne kulturen og religionen i desember, og 
besøket ved Sandens Kirke bidrar også til dette.  
 
14.12 har vi nissefest, veldig kjekt om barna har på nisseluer og/eller nisse 
klærJ Kanskje kommer nissen på besøk også? 
 

20.12 er vi så heldige å få reise til Stavanger for å høre symfoniorkesteret sin 
julekonsert. Vi har bestilt buss fra barnehagen klokken 08.30, så aller må være i 
barnehagen til klokken 08.15 denne dagen (etter 8.15 har vi ikke tid til å spise 
frokost denne dagen) Bussen henter oss utenfor konserthuset klokken 10.15, vi er 
tilbake i  barnehagen ca. klokken 10.45. SSO har vært en utrolig fin opplevelse, 
med fortelling, utrolig flott musikk og en fantastisk stemning tidligere så dette er 
noe vi gleder oss til. 
 
Styrkene vi har ekstra fokus på denne måneden er humanisme og takknemlighet. 
Vi ønsker at desember i barnehagen skal være en tid for å ettertanke, en tid for 
å vise at vi bryr oss om hverandre og har god tid til hverandre. 

 
Ønsker alle en fin desembermåned, har dere spørsmål, store eller små, kom gjerne 
til oss. Vi vil takke for et veldig godt samarbeid i året som har vært og gleder 
oss til å ta fatt på det nye året. Ønsker dere fine fridager i julen og alt godt i 
det nye året. 
”Livet måles ikke i antall pust vi tar, men i antall øyeblikk som tar pusten fra 
oss.” 
 
Hilsen oss på Vepsebolet v/Susann 


