
 

 

 

 

 

Vi er nå kommet til desember, årets siste månedsbrev! Høsten har virkelig gått unna og vi 

er nå kommet til den koselige ventetiden frem til jul. Vi har hatt noen fine dager sammen 

og det blir mye hygge og kos her på Harelabben. Vi har nå hatt en meget våt periode, men 

nå har snøen endelig kommet og vinteren er ankommet. Nå gleder vi oss til julestemning, 

julehemmeligheter, og lek i snøen.  

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER: 

Høsten har bydd på flere regnværsdager. 

Det har vært mye moro både for store 

og små! Sand og vann har blitt til 

sølekaker, vi har plasket i de store 

vanndammene og mye mer! Dette har 

også betydd flere klesskift i løpet av 

dagene. Det blir derfor benyttet mye tid 

i garderoben hvor barna lærer mye om 

benevning av klesplagg, rekkefølge og finne klær etter værforhold. Barna øver stadig på å 

kle på seg. Flere av barna har blitt meget selvstendige, mens utforsker og trenger en 

hjelpende hånd. Barna øver på dette hver eneste dag!  

I november har vi blant annet hatt fokus på årstidsendringene. Det har vært mye løv på 

bakken og barna har bidratt med sin hjelp gjennom raking, puttet løv oppi trillebåren og 

tømt dette i en stor haug bak barnehagen. Dette har virkelig falt i smak og er nok et 

eksempel på hva barna kan bidra med gjennom praktiske gjøremål. Det ligger mye læring 

her i forhold til hva som kjennetegner årstidene, forberedelser, barna får gode erfaringer 

og opplevelser, bidrar med sin hjelp og får kjenne på mestringsfølelsen!  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Desember 2019 

VIKTIGE DATOER I DESEMBER: 

13. desember – Julebord for barna på Furutoppen.  

17. desember – Nissefest for barn, foreldre og 

ansatte på Furutoppen på ettermiddagen.  

Barnehagen er stengt i romjulen!  

Husk planleggingsdag fredag 03. januar! 

 

 

  

 

  

 

 



 
 

 
(Rammeplanen 2017) 

Videre har vi hatt fokus på litt forskjellig under samlingsstundene våre. Vi har tatt i bruk 

språkposen vår, trukket konkreter og sunget sanger om disse. I posen har det for det meste 

vært dyr og bilder. Vi har også inkludert røde og grønne tanker i samlingsstundene. Det er 

mye følelser som går i barnegruppen som kan være vanskelige å bearbeide. Følelser må 

settes ord på, bekreftes og reguleres. Dette kan ofte være vanskelig for en som er liten. 

Hvordan gjør man dette? Dette må vi voksne hjelpe barna med! Gjerne gjennom små 

rollespill, figurer eller bilder. Dette gjør at barna kan kjenne seg igjen i ulike situasjoner 

som de syntes er vanskelige. Vi voksne kan bekrefte barnas følelser gjennom for eksempel 

å si «Nå ser jeg at du er sint fordi …» eller «Jeg forstår at du er lei deg fordi …». På den 

måten får barna anerkjennelse og vi gir dem rom til at de kan få frem følelsene sine. De 

skal nemlig ikke holdes inne!  

 

       

 

I slutten av november har det vært mye fokus på julesanger, musikk og forberedelser til 

julegateåpningen på Vik torg. Sangene vi har vært igjennom er:  

➢ «Vi-sangen». 

➢ «Musevisa». 

➢ «På låven sitter nissen». 

➢  «Lucia-sangen» (fra jul i svingen). 

➢ «Den lure nissen» (fra jul i svingen). 

«Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barna skal 
få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med 
egne og andres følelser». 



I løpet av november har vi også fått lagd meiseboller på Furutoppen. Her har barna deltatt 

i hele prosessen. Flere av barna har lagd meiseboller tidligere og kjenner til prosessen. 

Andre hadde sine førstegangserfaringer. Det virket som om aktiviteten falt i smak for de 

aller fleste. Her fikk barna kunnskap om at det er viktig at alle fugler får mat om vinteren, 

de fryser og trenger energi! I tillegg gjør barna seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare 

på dyrelivet, omgivelsene og naturen. 

 

Vi har også fått oppleve den første snøen i november på Furutoppen. Her var det mange 

overraskede barn som våknet opp til et helt hvitt uteområde. Nysgjerrige og ivrige var 

dem alle. Flere tittet ned på skoene sine, satte seg ned, berørte og smakte. «Snø er godt», 

var det flere som sa med snøbart rundt munnen. Sansene ble helt klart stimulert! Noen var 

også litt skeptiske, noe vi forstår godt!  

 

Videre har vi begynt litt med juleforberedelser. Vi har som sagt lagd meiseboller, malt med 

grønn og øvd oss på julesanger. Den ene dagen valgte vi å bake pinnebrød i lavvoen. Dette 

var en utrolig hyggelig stund! Det var julelys, bål og julemusikk som skapte en meget 

koselig og avslappet atmosfære inne i lavvoen. Barna fikk kjenne på pinnebrøddeigen, 

observerte hvordan de ble stekt på bålet og til slutt en liten smaksprøve. Dette falt virkelig i 

smak og barna spiste alt sammen! 

       

 

I november fikk vi også en trist beskjed om at Sindre skulle slutte. Han hadde nemlig fått 

en fast stilling et annet sted. Vi hadde derfor en liten avslutning for han. Sindre hadde bakt 

muffins til barna som virkelig falt i smak. Han fikk til slutt en liten gave fra avdelingen. Det 

er tydelig at barna har blitt glade i Sindre og kommer til å savne han masse. Vi har allerede 

hørt at barna har spurt etter han.  



 

Siden Hege er 50 % sykemeldt så skal Smilla begynne å jobbe hos oss tirsdag, onsdag og 

torsdag frem til hul. Hun har jobbet litt Elgtråkket tidligere og er et kjent fjes. Vi gleder 

oss til å bli enda bedre kjent med deg! Zhila har også vært i praksis hos oss, blitt godt kjent 

og gjennomført en hinderløypeaktivitet med barnegruppen. Hun hadde sine siste dager i 

uke 47. Hun kommer tilbake til oss etter jul! 

 

Vi har også vært igjennom alle foreldresamtalene denne måneden. Tusen takk for gode og 

konstruktive tilbakemeldinger. Vi er meget takknemlig for det gode samarbeidet vi har!  

          

«HVERDAGSMAGI»: 

Vi er på Furutoppen og forbereder et bål. Barna kommer en etter en med 

vedkubber til den voksne og sier «hver så god» eller «takktakk» som 

mange av dem sier. Den voksne stabler veden på en bestemt måte og 

setter fyr på bålet. Barna observerer den store flammen og sier «oi»! De 

kjenner varmen på huden og koser seg rundt bålet. Etter en stund samler 

Phillip litt pinner og ved. Han begynner å stable veden oppå hverandre 

akkurat slik den voksne hadde gjort for å tenne bålet. Han viste glede og 

mestring over å få til dette. Morsomt å se hvordan barna tar til seg de ulike 

rutinene vi har her i barnehagen og hvor fort de lærer! 😊   

 

.  

 



PLANER FOR DESEMBER: 

Desember måned skal bli en rolig og fin måned med tid for kos og hygge. I år har vi laget 

et hjerte til hver og en av barna som skal representere julekalenderen for avdelingen. Disse 

skal henges på vinduet og det barna som trekker får med hjerte sitt hjem.  

 

Vi skal ha en hyggelig atmosfære med dempet lys og julemusikk om morgenen. Vi skal ha 

julesamlinger, høre på julemusikk, bake peppernøtter på bålet, fortsette med våre 

julehemmeligheter og lage julepynt. Mange sansestimulerende og hyggelige aktiviteter 

står for tur nå i desember og vi gleder oss masse!  

Vi skal ha julebord for barna på Furutoppen der vi skal storkose oss med kjempegod 

julemat. Nissefest blir det også! Her er alle velkomne til Furutoppen på ettermiddagen. 

Det vil bli servert grøt og varm saft. Det kommer til å bli hengt opp liste på døren hvor 

dere foreldre kan notere hvor mange som kommer. Det vil også komme en liste for 

mandagen 23. desember hvor dere kan krysse over om barna skal ha fri, eller om de 

kommer i barnehagen denne dagen. Det er mulig at flere avdelinger slår seg sammen om 

det blir færre barn.  

 

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god 

desember måned! God jul og riktig godt nytt år til dere alle!  

Hilsen Katherine, Heideh, Koko, Hege og Smilla ☺ 

 

 


