
 

Måneden som har gått: 

I november har vi laget julegaver, barna har 

fått forskjellige sanseerfaringer i møte med 

materialene. Det er bare til å glede seg til 

dere får se de flotte gavene barna har laget!  

Tirsdagene i november har vi vært i 77 

meter skogen, der har vi hatt besøk av 

Mikkel rev og barna leker de er klatremus.  

 Jumbo har også vært en sentral del i 

samlingen mandag og fredager, der vi følger 

hans reise ut i verden. Han har også vært 

med oss på avdeling. Samlingene om jumbo 

utgår i desember, men vil fortsatt være 

sentral i satsningsområdet vårt.  

Vi har også gjort oss klar til desember ved at 

barna har laget sine egne lussekatter og 

pyntet pepperkakehjerter som de kan ta med 

hjem.  

Denne høsten har vi hatt fokus på at barna til 

lunsj får mulighet til å prøve ut flere 

grønnsaker blant annet nepe, sukkererter, 

kålrot, blomkål, paprika, agurk, rødløk og 

gulrot.  

Hver torsdag i november har vi vært i fjoset, 

holdt kaninungene og ridd på Amelia.  

 

 

  

Viktig informasjon til foreldre:  

Følgende dager har vi stengt i jula; 

 Julaften 24.12, 1. juledag, nyttårsaften 31.12 og 1. 

nyttårsdag. Første dag etter juleferien er mandag 4. 

Januar.  

Første planleggingsdag 2021, er fredag 15. Januar.  

Desember 2020, nå ser vi frem til å gå inn i 

adventstida sammen!       

I desember ønsker vi å senke julefreden, og nyte 

adventstiden sammen. Skape ro og tid til å undre 

oss. Vi ønsker at dagene skal være preget av glede, 

tro, takknemlighet og overraskelser.  

 

Målet i løpet av desember er at barna i Vasshus 

gardsbarnehage skal vite hvorfor vi feirer jul. At 

Gud ble menneske, fødtes i en stall og kom for å 

frelse alle menneskene.  

 

Samlingene i desember kommer til å starte klokken 

09:00, det vil være en fast ramme, men innholdet vil 

variere. Vi tenner adventslys, trekker kalender, 

synger, forteller fortellinger og formidler 

juleevangeliet.  

 

2. Desember: Nissefest på Noas ark med grøt, ta 

gjerne med nisselue og røde klær.  

7. Desember: Stallfest på danseloftet.  

11. Desember: Lucia. Stor avdeling kommer utenfor 

Noas ark ca 09:15/09:30 og synger for barna. Barna 

får utdelt lussekatter de har laget på avdeling.  

 

Desember 2020 

Vi vil ønske dere alle en riktig god 

jul og et godt nyttår! 


