
 
Vi vil ønske dere alle en riktig god jul og  
et fantastisk godt nyttår! 
Julehilsen fra Hilde, Maria, Haldis, Lena, 
Ann Kristin, Ingunn, Blanka og  

Gerd Kristin  

 

 

 

    

 

 

Hva skjer i desember? 

Desember er en måned som er fyllt med mange kjekke 

opplevelser. Vi på Dagros ønsker at det skal være en 

måned hvor vi har fokus på å kose oss og lage 

julestemning. Desember er ofte en måned med høyt 

tempo og vi vil i barnehagen forsøke å skape en god 

stemning hvor vi skal gjøre mye kjekt, samtidig som vi 

skal dra ned tempoet litt. 

 

Barna skal få være med på kjekke samlinger. Her er 

det juleevangeliet som vil stå i fokus. Ellers kommer vi 

til å synge mange julesanger, høre kjente julehistorier 

som bla.a Snekker Andersen, Ligenden om de fire 

adventslysene, Karsten og Petra feirer Lucia og mm. 

 

Vi skal bake, lage julepynt, gå på kirkebesøk, se på 

julespill, være med på stallfest, nissefest og ha 

Luciafeiring. Dette er noe vi gleder oss veldig til! 

 

 

 

Viktige datoer: 

Denne måneden fyller Noah og 

Tørres året! Gratulerer så mye 

med dagen   

 Onsdag 4. desember –  

nissefest i barnehagen. 

Barna kan ta med seg 

nisselue. 

 Onsdag 11. desember - 

kirkebesøk. Alle må være 

klar til å gå fra bhg. kl. 

08.45 denne dagen.  

 Fredag 13. desember - 

Vi feirer Lucia. Viktig at 

barna er kommet til kl. 

09.00. Rødkløverne går i 

Luciatog og deler ut 

lussekatter til de andre 

barna i bhg. Fint om 

barna kan ha med seg 

glitter og en hvit skjorte. 

 Mandag 16. desember -  

Stallfest 

 Tirsdag 17. desember –  

Julespill stallfest for 

foreldrene kl. 15:00 Se 

informasjon på eget skriv 

 Onsdag 18. Desember - 

Blåklokkene reiser til 

Hommersåk for å se 

julespill. Husk å ta med 

bilstol. Viktig at barna er 

kommet til kl. 09.00. 

 

Denne måneden vil vi fokusere litt ekstra på 

fagområdet «Etikk, religion og filosofi». Barnehagen 

skal bidra til at barna 

 får kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen 

 utforsker og undrer seg over eksistensielle, 

etiske og filosofiske spørsmål 

 får kjennskap til, forstår og reflekterer over 

grunnleggende normer og verdier 

 får en forståelse for at det finnes mange ulike 

måter å forstå ting på og leve sammen på 

 utvikler interesse og respekt for hverandre og 

forstår verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap. 

 

Månedens tegn: 

Jesus, født, stall,  

advent, kirke, engel,  

julepynt, lucia og nisse 

Månedens utfordring: 

Denne måneden ønsker vi 

å øve oss på å lytte etter 

beskjeden som blir gitt. 

Fint om dere kan snakke 

med barna om dette, og 

jobbe med det hjemme.  
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