
Tilbakeblikk for Desember 2018 

2018 er historie og et nytt år står for tur. I St. Olavs barnehage vil det si nye 

muligheter til å oppfylle drømmer og oppleve verden. 2018 har vært et 

spennende år og vi ser alle frem til 2019. Desember måned er ofte litt spesiell. 

Rutiner som har satt seg gjennom året viker litt for høytidens mange 

tradisjoner og markeringer. Dette betyr derimot ikke at barn og voksne ligger 

på latsiden, desember har vært like innholdsrik som de andre månedene, 

kanskje til og med enda mer variert og opplevelsesrik. 

Julekalender 

Julekalender er noe mange av barna er kjent med og det er en fin måte å telle 

dagene frem til julaften. Vi startet med å bake pepperkaker som barna pyntet 

selv. De ble pakket inn, nummerert og hengt opp på basen. Hver dag har et 

barn trukket hvem som får pepperkake, den som har fått pepperkake trekker 

nestemann. Dagene har vært fylt med spenning og et snev av sjalusi. Men 

mest av alt var dette en mulighet til å øve på tålmodighet og føle på det å 

glede seg på andres vegne. 

 

Nasjonalteateret og «Rockeulven» 

Tidlig i høst startet vi et prosjekt om hunder. Dette ble raskt et omfattende prosjekt og mange av 

barna hadde en interesse for dette. For å gjøre en lang historie kort endte det opp med at vi tidlig i 

desember dro for å se «Ulven» på Nasjonalteateret i Oslo. Vi forberedte barna på turen ved å snakke 

mye og ofte med de barna som skulle være med og se video av den engelske versjonen av 

«Rockeulven». Interessen og entusiasmen vokste bare med tiden og barna var spent på hva som ville 

møte de på turen inn til Oslo. Vi leide buss inn til Oslo. Det som møtte oss når vi kom frem var 

hovedstaden fra sin beste side, med julemarked og et hav av spennende mennesker og ting å se på. 

Vi gikk oss en tur i hovedstaden og spiste pizza før forestillingen. Nå var tiden inne, endelig skulle vi 

se «Rockeulven». Forestillingen varte i to timer med en pause på 20 minutter. De satt klistret til 

stolene og fikk stjerner i øynene da de endelig fikk se han, Rockeulven. Etter forestillingen var det 

ikke tvil om hvem alle ville være. Det var selvfølgelig ulven. Med en spennende opplevelse bak oss, 

en ny drøm oppfylt og en erfaring rikere hoppet vi på bussen hjem til Sarpsborg. 



 

Lucia 

Den 13. desember markerte vi Lucia i barnehagen. Lucia døde for sin tro og 

ble brent på bålet. Etter den tid har døden hennes gjennom tidene vært et 

symbol et lys i mørket. Dette markers med en lysfeiring, eller en lys fest i en 

av de mørkeste periodene vi har i året. Vi ble invitert til å synge på rådhuset 

og dette ble noe barna gledet seg til. Vi forberedte oss ved å synge lucia – 

sangen hver dag frem mot 13. desember. To jenter ble trukket som «Lucia» 

og fikk lyse veien for de andre. Både på rådhuset og i barnehagen ble vi møtt 

av entusiastiske voksne og foreldre som ga barna en følelse av mestring og 

stolthet. På rådhuset ble vi filmet og sendt direkte på SA, noe som gjorde at 

foreldrene også kunne følge med på øyeblikket. Selvfølgelig hadde barna 

også bakt lussekatter for anledningen. 

 

Nissefest 

Den 20. desember hadde vi nissefest i barnehagen. Vi spiste grøt til lunsj og sang mens vi gikk rundt 

juletreet. Etter dette var det rykter om at nissefar skulle ta en tur innom. De fleste av barna var 

spente på å møte han. Omsider kom nissen for å snakke med barna og dele ut godteposer. Nissen 

hadde også tidligere vært innom med pepperkaker og et brev til barna som ble lest opp høyt for alle 
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sammen. 

Gavmilde barn 

Julen handler for mange om å spre håp og glede. På FN – dagen samlet vi inn penger og disse 

pengene skulle brukes til å glede noen andre som av ulike årsaker ikke har det så bra. I år gikk disse 

pengene til å kjøpe inn gaver til barneavdelingen til Sykehuset på Kalnes. Barna ble med en voksen 

for å kjøpe inn bøker. Vi snakket mye om at disse bøkene ble kjøpt for å glede andre barn. Barna 

pakket inn gavene selv og tok med noen heldige voksne for å levere gavene på Sykehuset. På 

sykehuset ble de møtt med smil og takknemlighet. For en fantastisk følelse! Til gjengjeld fikk vi møte 

sykehusklovnene og spise vaffelhjerter med syltetøy. Dette var en opplevelse som kommer til å sitte 

lenge, hvor barna har fått føle på gleden av det å gi. 

 

Det er mange arrangementer og hendelser knyttet til julen i desember. Men dette er kun en brøkdel 

av hva som har skjedd i barnehagen denne tiden. Vi har vært på turer med de diverse gruppene, gått 

på turer på tvert av basene, hatt juleverksted, besøkt kirken, feiret bursdager og lagd god mat både 

på tur og inne på kjøkkenet. Og viktigst av alt har barn og voksne lekt med hverandre. Gjennom dette 



har vi tilegnet oss ny kunnskap, nye ferdigheter og utviklet vennskap som kanskje varer livet ut.  

 

 

 

 


