
D e s e m b e r  
   på Øyenstikkeren  
 

Forrige måned: 

I november fikk vi erfare både regnfulle dager, tåkete dager, frostfulle dager og 

solfylte dager.  

I onsdagsgruppene har vi arbeidet videre med smartblomstene. Denne runden 

fikk alle gi et annet barn en karakteregenskap - en fin øving i å identifisere 

styrker hos andre. Ellers har én gruppe laget kunstverk av erter og coctailpinner 

- for noen konstruksjoner! Én gruppe har hatt om skjelettet vårt. Dere har 

kanskje sett de fine skjelettene på veggen ved frokostbordet? Hvordan hadde 

det vært hvis vi ikke hadde skjelett i kroppen? Vi har også begynt så smått på 

julehemmeligheter, men det er hemmelig. Hyyyssssj! 

Meitemark- og skrukketrollgruppene har hatt eksperimenter. En appelsin med 

skall flyter, men hva skjer hvis vi skreller den før vi legger den i vannet? Mye fin 

undring og oppdagelser sammen, i tråd med fagområdet natur, miljø og 

teknologi. Disse gruppene har også vært ute på gledingsrunde. Fint pyntede 

papirhjerter med gode ord har blitt lagt i vilkårlige postkasser i nærmiljøet. Det 

skal så lite til for å glede andre - og seg selv! 

Kongeklubben har vært på skolebesøk. Her ble vi lest for av 

fjerdeklassefadderne, fikk besøke ekte klasserom og turne i gymsalen. Dagen 

var så kjekk at vi bestemte oss for å vise hvor takknemlige vi var ved å tegne og 



lage fine ting til fadderne. Dette ble levert, i samlet tropp, på skolen. Og 

jammen fikk vi komme inn i klasserommet en gang til for å dele ut! Det var 

noen stolte kongeklubbere, og ikke minst faddere, denne dagen. Kongeklubben 

har ellers utvekslet idéer og tanker om hvordan vi mener man kan være en god 

venn. Dette ble til en fin plakat som henger på døra til kongeklubbrommet - ta 

gjerne en titt. For noen kloke barn dere har! 

Desember:  

Hver dag i desember skal vi trekke et hjerte fra kalendervinduet vårt. Et barn 

skal få dette hjertet med hjem, etter at de andre barna har fått sagt fine ting 

om barnet. En god og fin julekalendertradisjon vi ønsker å ta med oss i år også. 

Vi har sett at barna er kjempegode på å fortelle små gode historier som 

framhever positive styrker hos dagens hjertebarn. Å få høre dette fra vennene 

til hjertebarnet selv, det gjør jammen godt! 

Vi vil lese julehistorie, et kapittel hver dag som leder fram mot jul. Ellers blir det 

både nissefest, julekonsert med symfoniorkesteret, musevisa, nisse rød og 

nisse blå, på låven sitter nissen og mye annet julegøy. Kanskje nissegutt 

kommer med noen sprell i år også? På mandager vil vi ha adventssamling, 

tenne adventlys og lese vers. Vi gleder oss til en tid med gode lukter, 

spennende samlingsstunder og fine stunder sammen. 

Dette er også siste måneden vår kjære Lene skal være med oss på 

Øyenstikkeren. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb i en annen barnehage - 

heldige dem som får være med henne! Det betyr at det blir endring i 

personalet på avdelingen på nyåret. Mer info om dette etterhvert. 

 

 

Viktige datoer: 

4: Lysfest (kl 17-18, i regi av SU) 

6: Julebesøk i Sandnes kirke  

13: Kongeklubben på Luciasangbesøk til Byhagen eldresenter 

14: Nissefest 



20: Julekonsert med SSO i Stavanger konserthus 

Mer info om disse dagene kommer etter hvert som det nærmer seg. Lurt å 

sjekke både Instagram og den røde ytterdøra - her henger vi opp lapper med 

viktig info. 

Barnehagen er åpen torsdag 27. og fredag 28. desember i romjulen (julaften og 

nyttårsaften har vi stengt). Disse dagene er avdelingene slått sammen siden det 

er få barn, og det er verdt å merke seg at det ikke er sikkert dere møter en 

voksen fra Øyenstikkeren når dere leverer eller henter barnet. 

Mer info om disse dagene kommer etter hvert som det nærmer seg. Lurt å 

sjekke både Instagram og den røde ytterdøra - her henger vi opp lapper med 

viktig info. 

 

Tusen takk for at vi får lov å være med barna deres hver dag! Det er jammen en 

god gjeng som vi er så glade i! 

Ellers gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! 

 

Juleklem fra Silje, Monica, Marianne, Lene og Karin 


