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Månedsbrev fra Roret desember 2021
Hei! 😊
I desember har vi hatt litt vintervær og nå gleder vi oss veldig til jul.
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til og markere merkedager,
høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og
livssyn som er representert.» (Rammeplan s.55)
Vi har hatt tilvenning av ett nytt barn og vi har igjen fokus på omsorg
og trygghet og det å bli kjent på avdelingen og ute i barnehagen.
«Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet
og barna og om barnas omsorg for hverandre, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.»
(Rammeplan s.33)
Det er fint å se hvor spennende det er med nye barn og de som har vært her en stund er veldig
nysgjerrige og vil gjerne vise leker, hjelpe og involvere de nye. Relasjoner og vennskap
dannes mellom flere av barna. «Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp
til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»
(Rammeplan s.23)
Vi arbeider også med organisatorisk støtte (USB). For at dagen skal fungere mellom de
voksne og barna kreves det god planlegging og gode rutiner. Det å snakke om hva som skal
skje og vise med bilder på dagsplanen er en trygghetsskapende ting i hverdagen. Å sitte
sammen ved måltid gir god anledning for kontakt og gjør det enklere å inkludere hvert enkelt
barn i fellesskapet rundt måltidet. La barna forsyne seg med mat og å hjelpe til å rydde,
styrker både selvfølelse og mestring.
Hver mandag i desember har vi
hatt adventsamling, hvor vi
synger julesanger og tenner lys.
Vi leser bøker og har også sett på
flere små julefilmer.
Rampenissen har også flyttet inn
på avdelingen og gjort mange
rare ting😊

Torsdag 9.desember hadde vi julebord. Vi hadde finklærne på, spiste nydelig koldtbord og vi
lagde litt julepynt og sang og danset.
Tradisjonen tro så har vi også hatt nissefest og spist nissegrøt. Denne gang på dagtid og på
hver vår avdeling. ABC gikk Lucia og sang for oss på avdelingen.
Vi går på tur i nærområdet vårt. Vi øver på å gå i ulendt terreng, opp
og ned. Balanse og klatreferdigheter begynner å utvikle seg stort,
noe vi kan se både inne og ute når de klatrer på alt de kommer over.
«Barnehagen skal bidra til at barna kan oppleve og utforske naturen
og naturens mangfold får gode opplevelser med friluftsliv året
rundt» (Rammeplan s. 52)
Vi ønsker dere alle en fredelig jul og alt godt i det nye året.

Med vennlig hilsen Sissel, Karianne, Siri og Samantha

Månedsbrev desember Lanternen
Heisan alle sammen 😊
Da var vi kommet til desember måned, den siste måneden i året. Det er snart jul! Det har
skjedd masse spennende denne måneden for barna. Vi har hatt felles advent samlinger hvor vi
tenner lys og synger julesanger. Vi har hatt besøk an en rampenisse som finner på masse tull
og tøys og vi har hatt pepperkake hjerte kalender hele måneden.
«Personalet i barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere
merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og
andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen»
(Rammeplan s, 55)
Siden det er snart jul så har vi jo hatt et fokus på forskjellige
juleaktiviteter. Vi har laget julekort av silkepapir og papp, laget
snøkuler og tegnet masse kjekke julebilder. De eldste har også
hatt et prosjekt sammen med studenten vår med å lage julestøvler
som de gjør i sangen Musevisa. Der har de brukt gamle støvler og
gjenbruk av gammel pynt og papp. 😊
Vi har også hatt julebord, der alle sammen kom kledd fint og vi alle
spiste god mat. Noen dager senere så var det Lucia dagen, hvor vi
fikk besøk av ABC gjengen som kom rundt med lussekatter. Til
slutt så hadde vi en liten grøtfest hvor vi kledde oss som nisser og
hørte på julemusikk mens vi spiste nissegrøt.
«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen
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» (Rammeplan s, 55)
Vi har også vært så heldige at det kom snø i en liten periode, der kunne barna få muligheten
til å lage snømann og få oppleve naturen på en annen måte enn før. Vi fyrte i bål og hadde
kjekke snø-dager ute.

Når det gjelder USB, så har vi hatt fokus på organisering av avdeling
og barnehagedagen. Der har vi jobbet med hvordan vi kan få
hverdagen vår og barnas til å bli enklere, men også litt mer effektiv.
Vi har prøvd ut forskjellige måter og ser hvordan barnegruppen reagerer på dette. Det vi har
kommet fram til er at etter frokost så har vi alle en felles samling hvor vi bruker en dagtavle
og forklarer hva som skal skje i løpet av dagen ved bruk av bilder til type klær vi skal ha på
oss og hvilke lekegrupper vi skal ha den dagen. Vi har merket at barna ser fram til samlingen
og liker å være med å hjelpe ved å finne de riktige bildene 😊 Dette er noe vi vil fortsette
videre med på nyåret.
Vi på Lanternen takker dere for et helt herlig år og ønsker dere alle en god jul og godt nyttår
😊 Vi ser alle frem til et nytt år med nye muligheter 😀
Marie Kristoffersen, avdelingsleder på Lanternen

Månedsbrev fra Ankeret i desember
Hei!

Desember er en spennende måned. Det er en måned fylt med
mysterier og spennende temaer om jul. Vi har hatt besøk av
Rampenissen i desember. Han slutter aldri å forundre oss med
sine artige påfunn. I år har han vært skikkelig rampete, han har
pakket doen inn i gavepapir, lagd kopier av seg selv på
kopimaskinen og til og med farget melken grønn! Denne
måneden har vi også hatt besøk av en annen nisse, selveste
julenissen! Han pleier å komme utenfor vinduet vårt og danse
når vi synger «På loven sitter nissen» i adventssamlingen om morgenen. Det ser ut som at han
blir veldig for at vi synger for ham!

Siden nissen og vi er så glade i denne sangen har vi i hatt formingsaktiviteter hvor vi har laget
både rotter og nisser.

Fredag 10. desember var vi
på julevandring i Hana Kirke. Barna fikk høre og se fortellingen om Maria og Josef gjennom
en turløype. Spennende og lærerikt for barn og voksne.
Ifølge Rammeplanen skal barnehagen la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner,
verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har
egenverdi (Kunnskapsdepartementet, 2017). Vi har snakket om at mange barn og voksne

feirer ikke jul, men andre type høytider. Vi ønsker å skape interesse for samfunnets mangfold
og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Vi har også hatt julebord med juleaktiviteter og deilig mat, og Lucia-markering hvor ABC
barna gikk lucia-tog og delte ut lussekatter til hele barnehagen. Selv om det kom nye
restriksjoner på tampen av året, fikk vi til en liten «forestilling» med julesang for Rovik
sykehjem 15.desember. På slutten av måneden hadde vi en koselig nissefest der barn og
voksne kom i nisseluer og nisseklær.

Fjøsnissene og Skognissene
Siden vi ikke har skoletrening i desember, har vi vært i nye grupper på tvers av alderstrinnene.
Begge gruppene har stått på med å lage julegaver og julepynt, og vi har vært ute og lekt i
barnehagen og på tur. Vi har hatt både snø og is i desember, så vi har fått trent oss godt på å
bevege oss på ulike underlag.

USB
Denne måneden har vi arbeidet med tema Organisering av avdeling og barnehagedagen. Vi
har fokus på garderobesituasjoner, måltidsituasjoner og andre overganger. Dette er noe vi
kommer til å fortsette med etter nyttår. Nå gleder vi oss til et nytt år med nye spennende
prosjekter.

God jul og godt nyttår, og takk for dette fantastiske året!

Mvh Jannike Nymark og Agnes Holmen, avdelingsleder på Ankeret

