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Månedsbrev Desember fra Roret.
Hei og ho! Desember er alltid en kjekk måned og det har den vært i år også! Vi har hatt
fellessamlinger på ankeret hver mandag, hvor vi har tent lys, sunget julesanger og
fått høre fortellingen om Jesus-barnet.
«Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og
tradisjoner i den kristne kulturarven […]» (Rammeplanen, 2017, s.55).
Vi fikk også besøk av julenissen på adventssamling! Han slet litt
med å finne veien tilbake til Nordpolen, og begynte å få det litt travelt med
å få klar alle julegavene i tide, men vi tror han skal klare det helt
fint. Fokusordet har vært jul, og va har snakket om jul, ulike måter
å feire jul på, og mange ord med tilknytning til jul. Vi har hatt
nissefest og julebord og det var stor stas!

Tidlig i desember var det mye regn, og elven på andre
siden av veien rant langt over bredden! Vi måtte selvsakt
ta en tur bort for å se og det var veldig spennende!
Vi var så heldige at vi fikk en hel uke med snø, og den
utnyttet vi så godt vi kunne! Vi har vært ute å akt i
barnehagen, i frukthagen og på tur for å ake. Vi har laget
snøengler, snøballer og snømann. Men som vanlig her på
Vestlandet, regnet snøen bort.

I løpet av desember har vi hatt julekalender med
pepperkakehjerter, hvor barna har fått med seg sin
pepperkake hjem i bytte mot en gave som vi har gitt til
barn som ikke får så mange julegaver. Noen har hatt med
leker de ikke leker med lenger, noen har hatt med bok og
noen har hatt med klær. Vi er helt sikre på at noen vil bli
veldig glad for disse gavene.
Juleverksted må til i førjulstiden og vi har laget julegaver
til foreldrene og julekort. Vi har også fargelagt mye nå i
desember. Spider-Man har vært veldig populær blant
både jenter og gutter, og vi har også fargelagt juletrær, kakemenn og bamser kledd som
julenisse for å pynte litt opp på avdelingen.

Ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!
Og takk for en fin desember måned.
Hilsen Andrea, pedagogisk leder på Roret.

Ho ho ho alle sammen,
Da var desember her og dere har sikkert merket at vi, de ansatte i
avdelingen, er ganske glad i jul og dette gjenspeiler seg hos barna.
Juletradisjoner har vært en stor del av vår hverdag i desember og dette
gjør at barna fikk oppleve en del av norsk immateriell kulturarv.
"Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle
håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap og ferdigheter knyttet til
naturen er eksempler på immateriell kulturarv. For mange folkegrupper
er den immaterielle arven en kilde til identitet med forankring i
historien. Filosofi, verdier og tenkemåter overføres gjennom muntlige
tradisjoner, gjennom språk og andre former for ikke-materiell
kommunikasjon, og utgjør samfunnslivets fundament."
(http://unesco.no/kultur/immateriellkulturarv/)

Det står tydelig i Rammeplanen, at det er en forventning om at
barnehagen skal bidra til at barna "får kjennskap til grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med
religioner og livssyn som er representert i barnehagen"
(https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/etikk-religionfilosofi/).

På Ankeret snakket vi mye om nissen, men også om
babyen som skulle bli født på den siste dagen av advents samlingen. Det er ikke en
forventning at de små skal forstå betydningen av jul. Men å oppleve jule forberedelser og
julenissen, kan utvikles til en forståelse av hva norsk kristendoms arv er.
Det sammen skjer med pepperkakehjerte kalenderen, det er en
måte å jobbe med solidaritet med barna i barnehagen. På Ankeret
jobber vi mye med begrepet "å dele". Det å levere en gave fra seg
for å pakke det inn til noen andre, er for mange en stor utfordring.
Noen av barna var veldig glad for å hjelpe til med å pakke inn,
mens andre var veldig skuffet over at de ikke fikk med seg gaven
hjem etter at de hadde pakket den inn.
I løpet av desember var altså temaet julenissen, gaver, juletreet,
pepperkake baking o.l. Barnet syntes det var kjempekjekt med
"nisse jakt". Det er en aktivitet vi hadde da vi hadde "Den lille
larven aldri mett" som tema, og for de små er det en følelse av mestring at vi gjør om igjen
aktiviteter de har gjort før.
Vi håper dere også har hatt det koselig og festlig i desember, og vi ønsker alle en riktig god
jul.
Hilsen Fran
Ped.leder hos Ankeret

Månedsbrev for Lanternen Desember 2017.

Hei, her på Lanternen har store deler av desember gått til forberedelse til jul og
julefeiring.
Vi var jo så heldige at vi fikk snø et par dager før jul, da var det rett ut for å leke i
snøen.
Vi fant oss noen fine bakker som vi fikk sklidd ned.
Vi har i desember vært en del på tur ute i skog og mark. Vi har selvfølgelig hatt
juleverksted på avdeling her har vi laget julepynt, julegaver og boller.
Årets adventskalender gikk til frelsesarmeen i Sandnes, de ble kjempe glade for
gavene de fikk inn fra oss.

I forbindelse med adventskalenderen har vi hatt fine samlinger der vi blant annet har
undret og hatt samtaler der vi snakker om fattigdom og hvorfor det kan være greit å
dele med de som ikke har penger eller leker. Gjennom denne type samtaler og
undring sammen med barna er dette forhåpentligvis med på å bidra til at barna selv
tar sine erfaringer og stiller seg undrende kritisk til deres egen forforståelse av det
som skjer rundt de. Rammeplan for barnehagen sier blant annet at.
Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske
spørsmål skal
barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og
finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning
og dømmekraft. (Kd,2017)

Vi har også vært på aldershjem og sunget for beboerne i forbindelse med Lucia, her
også ble det gode samtaler i etterkant, da i forhold til alder og hva som skjer når vi
blir gamle.
Minner på at fra og med Januar skifter vi navn til Lupus og Lynx.
Ønsker dere et flott nytt år.
Mvh:
Christian Mikalsen.

