
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da var november over og det har jo skjedd en del siden sist. Vi har vært igjennom en 

kjempe morsom og travel november. Og med at Lene ble borte midt i året så må vi prøve 

og fylle hullet etter henne. Vi savner Lene og ønsker henne masse lykke til i ny jobb. Hun 

har lagt løpet for oss så dette skal vi klare sammen. Didrik er ped leder nå frem til det 

starter en ny etter nytt år en gang. Sammen med Hege T og Camilla frem til nyttår. Vi 

gleder oss masse til desember måned  Vi hadde besøk av Elle som skal begynne hos oss i 

januar, det gleder vi oss veldig til  

Vi har jobbet med bevegelse og idrett denne måneden også. Vi har hatt fokus på 

hinderløyper så ungene har fått prøvd seg på forskjellige øvelser. Her har vi hatt mange av 

de grunnleggende bevegelsene som vi skal ha om gjennom hele året. Vi har blant annet 

hoppet, krabbet, sparket, rulla, ålet oss og mye mer. Her har ungene kost seg og mestret så 

mye som de ikke har gjort før. De har vært med å bestemme hvilke øvelser som vi skal ha 

også. Det som går igjen hver gang er stupekråke og 

det er det ikke alle som kan(eller kunne). Men nå  

kan alle og det har vært mye øvelse. Og mange 

smil, så gøy 

med 

mestring. 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

desember 2018 

Dette må vi huske i desember: 

 18. desember Nissefest på Furutoppen  
 2. januar planleggingsdag, barnehagen stengt 
 11. julebord for barna  

 

 



 

 

 

 

 

 

Vi har hatt litt forskjellige samlinger om grønne og røde tanker. Da deler vi oss ofte etter 

alder og har mindre grupper. Dette er veldig greit å kunne snakke litt med de om 

forskjellige ting. Det er ofte ting vi voksne vil snakke om, men mange ganger er det ting 

ungene vil snakke om, det kan være noe som har skjedd. Vi har hatt mye om vennskap. 

Hvordan skal venner være mot hverandre? Vi vil være 

inkluderende og tenke på hverandre. Vi har sammen med 

barna kommet frem til at alle skal få være med. Dette er 

alle sammen stort sett kjempe flinke til, men noe vi 

jobber med hele tiden. 

 

 

Vi fant ut at fuglene ikke hadde nok mat denne måneden så vi har laget masse mat som de 

skal få utover vinteren. Ungene fikk være med å lage mat og det var kjempe moro. Det ble 

mange meiseboller. Her ble det mange gode samtaler om hva fuglene spiser og hvordan 

frøene smaker. De frøene vi hadde så ikke sånn menneske gode ut så vi valgte og forklare 

 Vi må nok lage oss en porsjon med mat til tenker jeg før 

vinteren er over så vi får matet de gjennom vinteren. Men 

veldig fint om dere tar med brødsmuler også som vi kan 

legge på fuglebrettet.   

 

Alf Prøysen sto på programmet denne måneden. Vi tenkte 

vi skulle høre en sang som vi skulle høre og snakke om teksten etterpå. Vi hørte på noen 

forskjellige sanger som ungene viste hvem var, som for eksempel bakvendtland, musevisa 

og teddybjørns vise. Vi endte opp med "basarvisa" som vi skulle høre på. De fanget opp ord 

og setninger i denne sangen som ikke vi voksne fikk med oss. Her fikk vi øvd på sansene 

våre med å lukke øynene, legge oss ned på gulvet og bare lytte. Mange inntrykk på en 

gang, og det er en øvelse også det å ligge stille gjennom en 

hel sang. Vi lekte basar etter vi var ferdig, eller et marked 

som vi fant ut  at en basar var. Jonas ordnet med penger 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna 

opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. 



 

 

og lodd og selvsagt premier hvis de vant noe på loddene sine og alle vant så klart.   

Ellers denne måneden har vi hatt med oss spikkekniver, uansett hvor vi har vært. Ungene 

syntes det er moro å lage forskjellige ting som de kan leke med resten av dagen. Vi har 

hatt noen regel leker og det er noe vi skal fortsette med også når vi komme ut på 

solplassen igjen.  

 

 

 

 

 

 

Neste periode: 

Da var vi inne i desember modus, som betyr at det er mye jule aktiviteter som skal gjøres 

og det er veldig moro. Vi skal lage mange julehemmeligheter som ungene skal få med seg 

hjem. Vi skal pynte juletre med pynt ungene skal få lage selv. Vi må få inn litt baking av 

noen julekaker også.   

Vi skal fortelle juleevangeliet til barna også og det skal bli veldig moro. Vi har hatt en del 

om dramatisering, så vi vil dramatisere dette også. Her må vi bli enig om roller og vi kan 

bytte på å være de forskjellige personene  Det er en viktig del av bibelen og er noe vi skal 

prate om i forhold til rammeplanen. 

 

 

Dompapen skal vi kikke litt nærmere på denne  måneden også. Hvilke farger har den? Er 

det en trekkfugl? Vi skal stille mange spørsmål og undre oss sammen. Vi skal prøve og 

lokke på fuglen for å få den til å komme til fuglebrettet.  

Vi fortsetter også med grønne og røde tanker denne måneden. Vi skal ha med oss 

overheaden som viser alle følelsene våre. Vi vil vise følelsene og sette ord på når vi føler 

som vi gjør. Når er vi sint? Er vi sinte når vi får gaver til jul eller når vi ikke får være med 

noen å leke? Vi vil sette ord på det vi føler og hvordan vi kan få de vonde følelsene vekk.   

   

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 



 

 

 

Vi håper på at vi skal få litt snø i løpet av desember så vi kan få gått på ski og ake litt. Så fort 

vi ser noe snø skal vi være der og kaste oss på med en gang. Men ikke ta med ski før dere 

får beskjed fra barnehagen. Blir mye lek i snøen hvis snøen kommer.   

Storefottene skal denne måneden være med på mye moro og det starter med svømming 

mandager og onsdager uke 49 og 50. Også mandag i uke 51. Vi skal på kirkevandring den 

4 desember til Hole kirke for å synge og høre på eventyr. Ellers så skal vi fortsette med 

trampoline boka også denne måneden innimellom jule hemmeligheter.    

 

God jul fra alle oss på elgtråkket Hege, Jonas, Camilla, Ingrid og Didrik  

 

 

 

 

 


