
                              
 

 

 

 

 

 

Det er desember, og vi starter på en uvanlig rolig førjulstid. I år blir det ingen julegateåpninger, 

juleavslutninger, Luciatog eller Nissefester… Det gir kanskje rom for mange hyggelige hjemmekvelder, 

juleverksteder, baking, turer og annen førjulshygge? Vi på Ekornstubben håper dere får en herlig 

desember og skaper gode minner og kanskje noen nye tradisjoner med barna deres! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering av November 

Stemningen er veldig god på Ekornstubben om dagen, - i mange uker nå har det vært full barnegruppe 

og vi har sett at barna har funnet sin plass i gruppa og i leken. Ekornbarna trives godt sammen, det er 

mye latter og humor, og vi hører barna er opptatt av hverandre, de heier og roper på hverandre! De 

daglige rutinene kjenner barna godt nå, og vi voksne synes dagene er innholdsrike, varierte, 

morsomme,-  og så går de utrolig fort!  

Bukkene Bruse- eventyret er fortsatt spennende, og vi snakker om, eller hører på eventyret flere ganger i 

uka. Barna leker Troll, vi synger Bukkene Bruse sangen – og vi leter etter Trollet og trollspor når vi er på 

tur. Eventyr gir virkelig rom for undring, læring og lek, og nye ord plukker barna stadig opp. 

Fargesamlinger har vi også hatt i november, og flere aktiviteter med maling. Ekornbarna elsker å male! 

De aller fleste nyter å få dyppe pensler og fingrene i malingen, og bruker alle sansene når de lager 

«kunsten» sin. 

Både barn og voksne nyter dagene på Furutoppen, og bålet vårt har barna vært spesielt opptatt av den 

siste måneden. Alle vil gjerne hjelpe til med å bære ved og se de voksne bygge opp bål og tenne opp. 

Spennende er det også å få være med å røre i kakaoen, eller i matgryta. Veldig ivrige barn fikk også være 

med å lage meiseboller og peppernøtter på bålet nå i november. 

Det var fint å ha Katrine som student hos oss 9 dager. Hun viste både interesse og initiativ, og barna likte 

veldig godt å ha henne med på lek og på tur. Da Knut Emil hadde sin aller siste dag 12 november 

overrasket vi han med blomster, sang og dans. En spesiell og minnerik dag ble det for sjefen og 

hverdagshelten vår som sluttet etter 22 år i verdens beste barnehage! 

 

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 desember 2020 

Datoer å huske i desember: 

15.12 -  Julebord på Furutoppen 

19.12 - Ivi blir 1 år! 

04.01   - Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mye l 



Fugler 

I hele november har vi jobbet mye rundt temaet fugler på Ekornstubben. Etter å ha hatt fugler som et av 

Naturbarnehagens satsningsområder i mange år vet vi at dette er noe barna synes er både spennende og 

interessant, og selv de aller minste lærer utrolig mye ved å se og oppleve fuglelivet i skogen og i 

barnehagen! Temaet følger oss gjennom hele året, men i perioder som nå har vi ekstra fokus på fuglene. 

Nedenfor er eksempler på hvordan vi jobber med fugler som tema, hvor vi bruker alle fagområdene i 

Rammeplanen 

Kommunikasjon, språk og tekst: Alle barna har hver sin fugl på sekken sin og på garderobeplassen. De ser 

bokstavene under bildet, og lærer at tekst og bilde hører sammen. Vi har samlinger om fugler, og leser/blar 

i fuglebøker med og uten lyd. Vi lærer barna at fuglene har forskjellige navn, - Linerle, Blåmeis, Svartspett 

og Nøtteskrike (vi bruker ikke pip-pip..) 

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi har mange fuglekasser hengende rundt i skogen, og det er spennende å 

sjekke fuglekassene på våren for å se hvilke fugler som bygger rede, hvor mange egg, og om det kommer 

fugleunger. Spesielt om vinteren passer vi på å gi fuglene nok mat, både i skogen og i fuglekarnappet i 

barnehagen. Vi ser at de forskjellige fuglene liker forskjellig typer mat (noen liker mark, frø, korn eller små 

fisker! Barna er med på å lage egne meiseboller før jul. Også ellers i året gir vi skorpebiter (og møkkete 

brødskiver) til fuglene på fuglebrettet eller i fuglekarnappet.  

Kunst, kultur og kreativitet: I Norge er det mange tradisjoner rundt fuglelivet, - vi bygger og henger opp 

fuglekasser, lager meiseboller og pynter med fuglenek til jul, - barna i Naturbarnehagen får ta del i disse 

oppgavene som en del av vår Husmannspedagogikk.. Vi har også mange sanger om fugler, og barna på 

Ekornstubben liker å synge i samlingsstund! Noen eventyr om fugler kan vi også! 

Natur, miljø og teknologi: Vi opplever mye ute i naturen, og barna lærer fort å bruke sansene sine når vi er 

ute. Vi ser fuglespor i snøen og i klina, vi observerer konglene som fuglene har spist av, vi hører fuglekvitter 

og hakkespetten som hakker. Det er fascinerende å sitte ved vinduet inne på Ekornstubben også, der vi ser 

på hvordan de små fuglene henter seg frø og skorper i fuglekarnappet, og at de holder seg fast i grenene 

med klørne på beina! Det er også spennende å bruke apper på telefonen eller ipaden til å lokke til seg 

fugler, eller for å gjenkjenne de ulike fuglene sin sang! 

Antall, rom og form: Vi oppdager og lærer om fuglenes størrelse, farger og særegenheter. Vi teller fugler 

på fuglebrettet og antall egg i fuglekassene. De eldste barna fører statistikk over kasser, antall egg og 

fugleunger. 

Etikk, religion og filosofi: Vi undrer oss mye over fuglene, når de mister fjær, hvordan de bygger reder og 

spesielt når vi av og til finner døde fugler i skogen. Vi filosoferer sammen med barna og lar de få komme 

med sine betraktninger og undring ved å stille spørsmål om det vi ser. 

Nærmiljø og samfunn: Det er spennende å oppdage at ulike fugler bor på forskjellige 

steder. Linerla ser vi ute i barnehagen, jernspurv finnes det mange av på Vik Torg, 

sandsvalene bor i grustaket ved Solplassen og ender og svaner ser vi når vi er på 

båttur på fjorden. Ved å bli kjent med de ulike fuglene blir vi også kjent 

med nærmiljøet vårt her i Hole. 

 

Dette bildet av Ukjent forfatter er 

http://pngimg.com/download/20027
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Foreldresamtaler 

I november har vi fått gjennomført de aller fleste foreldresamtalene, og vi ønsker igjen å takke for gode 

og konstruktive tilbakemeldinger! Det er også helt fantastisk at vi fikk 100% oppslutning på 

brukerundersøkelsen vår! Det er viktig for oss å ha en god kommunikasjon og et godt samarbeid med 

dere foreldre, og vi håper dere er raske til å ta kontakt med oss om dere har spørsmål eller trenger råd. Vi 

opplever etter samtalene at dere foreldre er svært fornøyde med Visma- appen som vi bruker til 

registrering av barn, beskjeder og dagsrapporter. Flere av dere savnet alikevel artikler med flere bilder på 

hjemmesiden, og vi prøver nå å legge ut en artikkel hver uke fremover.  

 

Hva skjer i desember? 

Vi på Ekornstubben skal kose oss skikkelig denne julemåneden! Vi 

er allerede godt i gang med forberedelsene våre, men litt baking, 

pynting og maling skal vi pusle med de siste ukene før jul. Vi skal 

selvsagt også høre på mye julemusikk, synge julesanger og spise 

noen clementiner og pepperkaker..  

Mange av juletradisjonene i Naturbarnehagen utgår i år, men 

julebord på Furutoppen for hele Ekornstubben blir det! Ta gjerne 

med nisselua denne dagen, så skal vi sørge for deilig nissegrøt, god 

underholdning og fin musikk!  

Hver dag i desember har vi samling rundt juleboksen vår. I den 

finner vi dagens hjertebarn, noen julesanger, regla om Nisse rød og 

Nisse blå, og en god julelukt eller julesmak! Dette blir gode 

stunder med høy julefaktor for både små og store! 

Den siste uka uka før jul roer vi helt ned. Da skal vi være ferdig med alle overraskelser og julepynt, og 

bare leke og kose oss på tur og på avdelingen. Noen barn har sagt ifra at de tar tidlig julefri, så disse siste 

dagene passer vi ansatte også på å få tatt ut avspasering og plantid.  

 

 

God desember!  
 

Førjulshilsen fra Zhila, Jonas, Une og Hege 
 


