
 

Uke	49		
Denne	uken	starter	vi	med	vår	første	adventssamling.	Vi	får	ett	nytt	barn	som	
begynner	hos	oss	på	mandag.	Vi	gleder	oss!	Vi	vil	fortsette	med	litt	julehemmeligheter	
i	desember	også.	Vi	har	ansvar	for	dyra	på	gården	denne	uken,	og	vi	vil	derfor	ha	litt	
ekstra	fokus	på	dyra	i	barnehagen.	

Mandag	2	
	
Adventssamling	
	
Nytt	barn	
begynner	hos	
oss	på	Nystua	

Tirsdag	3	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Onsdag	4	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Torsdag	5	
	
Turdag	
Husk	tursekk!	

Fredag	6	
	
Juleverksted	
og	julekos  
	

Uke	50	
Denne	uken	har	vi	vår	andre	adventssamling	og	vi	vil	prøve	å	få	ferdig	de	siste	
julehemmelighetene	våre.	Vi	ferier	Lucia	i	barnehagen	på	fredag.	
Mandag	9	
	
Adventssamling	

Tirsdag	10	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Onsdag	11	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Torsdag	12	
	
Turdag	
Husk	tursekk!	

Fredag	13	
	
Luciafeiring	
for	barna	
	
	

Uke	51		
Denne	uken	bruker	vi	til	å	kose	oss	litt	ekstra	før	jul	og	juleferie.	Det	er	julemarked	på	
torsdag	og	nissefest	på	fredag.	
Mandag	16	
	
Adventssamling	
	
 
	

Tirsdag	17	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Onsdag	18	
	
Juleverksted	
og	julekos	

Torsdag	19	
	
Turdag	
Husk	tursekk!	
	
Julemarked	

Fredag	20	
	
Nissefest	for	
barna	
	
Siste	fredag	i	
mnd,	tøm	
garderoben,	vi	
vakser	hyller.	

Uke	52		
Vi	samarbeider	med	de	andre	avdelingene	og	koser	oss	sammen	på	Nystua.	
Mandag	23	
Felles	dag	for	
alle	på	Nystua	

JULEFERIE!	
	

Vi	ønsker	dere	en	riktig		GOD	JUL		og	et	GODT	
NYTT	ÅRJ 	



Nå har vi kommet til desember og dette blir en måned fylt med masse god 
stemning og mye kos. Vi skal ha adventsamling hver mandag 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.  
 
Mandag 2. desember begynner det et nytt barn hos oss på Nystua, og vi gleder 
oss å bli kjent!  
 
Den 19. desember skal det være julemarked i barnehagen, og her vil det bli solgt 
ulike produkter som avdelingene i barnehagen har vært med på å lage. Mer info 
om dette kommer J  
 
2-årsklubben tar seg en pause nå i desember, men starter opp igjen på nyåret J 
 
Vi vil ønske dere alle sammen en riktig god jul og ett godt nytt år! 
 
 
 
Hilsen  
 
Hanne, Ann-Kristin, Hege, Ida, Jeanette, Iren og Mari 
 
 


