
DESEMBER 2021 HOS BJØRNUNGENE 

UKE 48 Hver dag i desember kjenner vi på følelsen med spenning og venting. Vi leser boka 24 dager til jul hvor vi blir kjent med 

Magnuso og Edvardo som er to mus som bor på en gård. De følger med på livet og juleforberedelser på gården og ikke minst katta! 

29 

TURDAG  

Ta gjerne med 

temperert drikke på en 

termos og egnet kopp å 

drikke av   

 

30 

Julehemmeligheter, vi 

deler i grupper  

1 

Juleforberedelser 

2  

Juleforberedelser 

3  

Juleforberedelser 

 

UKE 49 Vi har fjøsstell denne uka, selv om antall dyr har minket betraktelig i det siste, må vi også ta vare på hønene våre 

6 

TURDAG  

Ta gjerne med 

temperert drikke på en 

termos og egnet kopp å 

drikke av   

 

7 

Juleforberedelser 

8 

Juleforberedelser  

og 

Juletreorientering 

9 

Juleforberedelser 

10 

Juleforberedelser 

UKE 50 

13 

Vi baker lussekatter og 

fikser og styrer til 

Lucia med julemarked 

 

LUCIA OG 

JULEAVSLUTNING se 

egen invitasjon 

 

14 

NISSEDISCO, oppfordrer 

alle til å ha på en 

nisselue, nissegenser 

eller andre effekter. 

Kanskje noen kommer 

i julepysj? 

 

15 

Juletreorientering 

 

16 

Lek inne og ute 

17 

Barnas valg 

UKE 51 

 

20 

TURDAG  

Ta gjerne med 

temperert drikke på en 

termos og egnet kopp å 

drikke av   

21 

NISSEFEST 

Vi ønsker velkommen 

til nissefest! Vi gleder 

oss til å se små og 

store nisser, blå og 

rødnisser. 

 

22 

JULELUNSJ,  

denne dagen har vi 

koldtbord sammen 

med barna 

23 

Snurr film 

24 

GOD JUL ALLE 

SAMMEN!! 
 

Barnehagen er stengt. 

Vi sees 4.januar, 

3.januar har vi 

planleggingsdag! 

 

Håper alle får en sykdomsfri julefeiring sammen med de dere er glad i .  
Også sees vi på nyåret med ny frisk! 

  



 

 

 

Nå har vi kommet til desember og dette blir en måned fylt med masse god st 
  emning og mye kos. Vi skal ha adventsamling hver dag hvor vi skal 
tenne adventslysene våre og snakke litt rundt dette. Vi har også laget oss en 
pepperkakekalender som henger inne på avdelingen. Vi skal hver dag trekke ut et 
barn som får med seg sin pepperkake hjem. Vi fortsetter med litt julehemmeligheter i 
desember også slik at vi får ferdigstilt det vi har begynt på, og slik at alle barna får 
med seg sine julehemmeligheter hjem til jul.  

I desember vil også «Kunst, kultur og kreativitet» og «Etikk, religion og filosofi» 
være de fagområdene vi jobber mest med. Vi er kreative med julehemmeligheter og vi 
snakker med barna om adventstiden og julen. Vi ønsker å være med på gi barna den 
gode følelsen som er knyttet til desember. Vi lar barna bli kjent med ulike tradisjoner 
som luciafeiring, julemarked og selvfølgelig nissefest med nissebesøk. Julestemningen er 
noe vi merker med sansene våre, og vi vil lage stemninger hvor vi kan kjenne på roen 
gjennom bruk av lys og musikk. I tillegg til all julekosen innendørs vil vi også kose oss 
masse ute i barnehagen, blant annet med aking i den flotte akebakken vår. 

Den 13. desember er det Lucia feiring i barnehagen. Bjørnunger og Tiurer skal gå i 
Lucia tog og vi trenger hviteklær utenpå ytterklær. Ta gjerne med dette i god tid. 
Denne dagen skal det også være julemarked i barnehagen, og her vil det bli solgt 
ulike produkter som avdelingene i barnehagen har vært med på å lage. Husk 
kontanter og at det er barn som sitter i kassa! 

Vi vil ønske dere alle sammen en riktig god jul og ett godt nytt år! 

Hilsen Ann-Kristin, Marius, Stian, Heidi, Jeanette og Iren  


