
Tilbakeblikk på desember 

Vi går inn i et nytt år og det er på tide med et blikk tilbake på noe av det som har foregått i 

barnehagen i desember. 

Kalendersamlinger 

I forbindelse med desember måned laget barna og ansatte en julekalender. 

 Alle som ville bidro med sitt håndavtrykk, og dette ble til et vakkert juletre. Hver dag har vi 

hatt en liten samling der barna har trukket en lapp med navn til et barn. Dette barnet har 

fått ta sitt håndavtrykk, og bak denne har et bilde av en av favorittsangene til barnet vært. 

Samlingene har også inneholdt andre sanger og julesanger. En kasse med forskjellige 

konkreter som har med julen å gjøre har også blitt flittig brukt. 

             

                      

 

Luciafeiring 

Den 13.desember hadde vi markering av Lucia. Vi gikk i tog inne i barnehagen mens vi sang 

for mange foresatte og besteforeldre som hadde møtt opp. Etter sangen gikk vi på basen og 

spiste lussekatter og drakk saft. 

      

                      

Når barnet er med på alt som 

skjer i barnehagen, i alle ledd- 

oppdage, planlegge, gjøre og 

evaluere, vil det bli stimulert 

til å lære og reflektere over 

egne handlinger og 

væremåte. 

Årsplan for St. Olavs 

barnehage 

 

Personalet skal: Utforske og 

undre seg over 

eksistensielle, etiske, 

religiøse, livssynsmessige og 

filosofiske spørsmål sammen 

med barna. 

 

Rammeplan for barnehagen 

 

LUCIA SANGEN          

 Svart senker natten seg  

i stall og stuer. Solen 

har gått sin vei. 

Skyggene truer. Inn i 

vårt mørke hus stiger 

med tente lys Sankta 

Lucia, Sankta Lucia! 



Nissefest 

Den 20.desember hadde vi nissefest. Vi gikk rundt juletre, spiste grøt og fikk besøk av 2 

nisser. Nissemor gikk utenfor vinduet og vinka til oss. Lille nissefar kom inn på basen, med en 

pose til hvert av barna. Det var stor stas når nissefar kom inn og vi sang: På låven sitter 

nissen. 

             

 

 

Juleverksted 

 

     

 

                                                                    

 

Mange av barna har villet 

lage gaver til foreldrene 

sine. De velger hvordan 

gaven skal bli, og noen vil 

også pakke inn gaven selv. 

Det er viktig for oss at barna 

føler at de er med på hele 

prosessen. De må få tid og 

lov til å utforske og prøve 

helt på egen hånd. 



Andre aktiviteter 

I desember har vi også feiret bursdagen til: Rashid, Maranatha og Marwan.  

Vi har ønsket et nytt barn som heter Esra velkommen til oss i desember. 

Noen av barna har vært på kirkebesøk og noen har vært på et dagsenter for eldre. Pengene 

vi samlet inn på FN-dagen kjøpte vi leker for, og ga til Kalnes sykehus-barneavdelingen. 

                

            

               

 

           

 

   

Ha en fantastisk 

januar måned! 

Med vennlig hilsen 

personalet på 

Tømmerstokken   


