
                REVEHIET   

  

Mandag 7.desember Tirsdag 8.desember Onsdag 9.desember Torsdag 10.desember Fredag 11.desember 

Svømming/Solplassen 

 
Tenn lys. To lys skal skinne 

for kjærlighet og tro. 

 

Storefot på svømming. 

Røde fjær og Hiawata 

lager fuglemat på 

Solplassen. 

 

 

SOLPLASSEN 

Juleverksted

 
Fra Nisseloven..                         

Så har vi nummer 3 den 

kommer her. En nisse bærer 

alltid nisseklær. Vi kan miste 

stort og smått, men aldri lue 

eller vott. For den lua vi har 

fått den har vi fått for godt. 

 

 

SOLPLASSEN 

Juleverksted 

 
Nissen den lure, snek seg til 

skuret. Fant seg en kake, som 

han ville smake. Gjorde et hopp, 

og spiste den opp 

(ormen den lange) 

 

 

 

 

  

SOLPLASSEN 

Julesang & nissedans 
 

 
 

BARNEHAGEN 

Regellek 

Vi bytter ut haien kommer, 

med nissen kommer. 

 

 

. 

Uke 50 

Informasjon!                       

Storefot svømming:        

Barnehagen har med dusjsåpe. Ta 

med badetøy, håndkle, og 

svømmebriller om du har. Dere 

trenger ikke sende med armringer.  

Bussen drar fra bhg. kl.09.00 

   4.januar 2021 = planleggingsdag 

og barnehagen er stengt 

 

FORRIGE UKE: Desember er tiden vi venter på. Spenning og magi for store og små. Lysene er tent og vi teller 

ned. Vi skaper ro og førjulsfred. Vi vil unne andre og kanskje vente. Hvem blir det i dag, en gutt eller en jente? 

 

Vi er i gang med hjertebarn og vi ser det gjør godt å få høre gode ord om seg selv. Det gikk ikke helt etter 

planen med svømming, men sånn er det noen ganger. Storefot snudde skuffelse til å glede seg til neste 

bading. Det er mye å glede seg over om dagen, både hjemme og i skogen. Det fine med glede er at det kan 

deles. Som for eksempel gleden over Nisseloven. En sang rever raskt har blitt glad i. Vi synger og gjør 

bevegelser, og da er det god stemning kan dere tro og vi kan kjenne på fellesskap. Dere skulle ha sett go’ 

gjengen i aksjon og gleden som lyser. Storefot sa til Hiawata gutt som satt ved siden av seg. Er det ikke 

gøy? Jeg ser du smiler. Torsdagsmaten var kylling wok og rundt bålet var det samtaler om mye forskjellig 

og mye rart. En hel uke på Trollhaugen ble avsluttet med snø. Hurra og god helg!  

 

 

Torsdagsmat er 

pyttipanne. Ta med 

skål og skje       

Kim har fri!  

Digitalt ped.leder møte om 

psykososialt barnehagemiljø 

kl.12.15-13.45 

 


