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Månedsbrev november- desember 

Måneden som gikk- November 

For en kjekk november måned vi har hatt sammen inne på Tusenbeinet! Vi har kost oss masse. Særlig 

ute, hvor vi flere dager har hatt det veldig, veldig vått. Regnet har noen dager bare bøttet ned. Men 

det gjør ingenting det, for når vi allerede har regntøy på kan vi fylle bøttene våre enda mer opp med 

vann fra kranen, og det er jammen helt tipp topp! Vi fikk også oppleve litt snø en dag. Det var 

spennende, og det var mange barn som var #nysgjerrige og spente på å komme ut for å kjenne, og 

smake litt på snøen.  

I november har karakteregenskapene #samarbeid og #hjelpsomhet vært i fokus. I hverdagen er barna 

hjelpsomme ovenfor hverandre og oss voksne. Ved måltidet er det for eksempel greit å sitte ved siden 

av en kompis som kan hjelpe deg å åpne trykkeyoghurten og vannflasken. Mange av barna er også 

hjelpsomme og gode på å si ifra dersom en på bordet har sølt ut vannet i koppen sin. I smart- samling 

med de eldste har vi hatt fokus på nettopp disse egenskapene. Barna har fått samarbeide om å skjære 

opp en hel banan i mindre biter, forså å hjelpe til å dele ut en bit til hver etterpå. Takk for hjelpen! 

#Takknemmelighet  

 

 

 

 

 

Vi har arbeidet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Skapende aktiviteter gir rom for barnas 

egen forskning og mestringsglede. Vi ser daglig hvordan barna lærer med hele kroppen sin. Hvordan 

de eksperimentere og blir kjent med nye og kjente stoffer som maling, sand, vann.. Vi har fått 

erfaringer med mange nye materialer og nye måter å gjøre samme ting på nå i november. Eksempelvis 

har vi tovet med ull, og vi har malt med både malerkost, hender og tær. Vi opplever at bara synes det 

er spennende å erfare og prøve ut nye ting, og at de lyser opp og koser seg når de får litt teken på 

aktiviteten.   

http://www.ormaskogen.no/
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Måneden som kommer- Desember 

Året har flydd forbi, og vi er knall klare for desember! Desember i en barnehage er en magisk tid. 

Forventningene ligger som tykke lag i rommene. Vi pynter rommene og gleder oss sammen. Og vi 

ser frem til en måned med masse juleglede, julebudskap og gleden over å glede andre.  

På Tusenbeinet ønsker vi å gi barna en fredelig, rolig og stemningsfull adventstid. Tiden frem mot jul 

er forbundet med spenning og forventninger. Som nedtelling mot julaften har vi hengt opp store røde 

hjerter på vinduet inne på lekerommet. Hvert hjerte med bilde av ett barn, med barnets egenskaper og 

en julesang vi skal synge i samling den dagen. Barnet får med deg hjertet 

sitt hjem. Dette er en fin måte å vente på tur og vise #tålmodighet, 

samtidig som at alle barna får oppleve glede av at den dagen er det min 

tur til å være «hjertebarn». Hjertebarnet får også velge hvilken sang vi 

skal synge før måltidene. «Nissenils» flytter også inn på Tusenbeinet i 

desember. Han er en som ofte kan finne på litt artige påfunn gjennom 

førjulstiden, hva finner han på i år? 

Vi kommer til å holde oss til den vanlige ukes rytmen i stor grad, med tur på tirsdager og grupper på 

onsdager, men med litt ekstra spice av koselige juleaktiviteter innimellom.  

Fredag 18. desember er det nissefest. Vi feirer nissefesten inne på avdelingen, med grøt, saft, og 

gjerne utkledd i nissete klær. Kanskje stikker nissen innom også! 

Fagområdet Etikk, religion og filosofi et i fokus i desember. Vi vil ha adventsamling hver mandag 

med tenning av adventslys, og vi vil bruke noen samlinger på å fortelle historien om da Jesus ble født. 

I rammeplanen for barnehagen står det at personalet skal gi barna kjennskap til og markere 

merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen. (Rammeplan for barnehagen, 2017). I desember vil vi ha samlinger felles 

for alle barna på Tusenbeinet.  

Viktige datoer i Desember: 

• Nissefest fredag 18. desember 

• Husk at barnehagen er stengt, 24., 25., 31. desember og 1. januar. 

Vi vil takke for godt samarbeid, gode samtaler og fine stunder sammen i året som har gått. 

og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

Hilsen alle oss på Tusenbeinet 

http://www.ormaskogen.no/

