
Tilbakeblikk desember  
 

Fellestur på tvers av sonene 

 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og 

i all slags vær. Vi ønsker å lære barna å se gleden over hva nærområdet kan by 

på uavhengig av vær og årstid. Vi tok turen til torget for å se hvordan det var 

pyntet til jul. Vi sang noen julesanger rundt juletreet og fikk sett på nissen som 

sov i vinduet. I barnehagen opplever barna naturen først og fremst gjennom 

utendørs lek og turer i nærmiljøet. Variert fysisk aktivitet både ute og inne er 

av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julebord 

Det er vanligvis voksne som pynter seg litt ekstra på julebord, men hvorfor ikke 

la barna få ta på seg finstasen og hygge seg i godt lag med deilig julemat. 

Desember er ofte preget av tradisjoner og mange gjøremål. Voksne prater om 

alt som må gjøres og huskes. I dag fikk barna erfare hvordan et julebord er i 

barnehagen. Det ble servert julemat med ribbe, kalkun, kylling, potet og surkål 

med mer. Vi satt så på ulike julefilmer som barna fikk kose seg med etter all 

julematen.  

 

 

 



 

 

 

 

Kirkebesøk 03.12.19 

Nå som julen nærmer seg, ble vi invitert av Tune kirke for å synge julesanger, 

og fikk se et kort skuespill. Dette gir barn et innblikk i de flerkulturelle 

samfunnet Norge har av ulik tro. For å skape en felles forståelse og respekt for 

andre, er det bra å starte tidlig med å introdusere disse ulikhetene. Det er viktig 

å la barn få delta på markering av jul i barnehagen, kirkebesøk og alt det som 

følger med i en barnehagehverdag 



 
 

 
 

Tur til biblioteket 12.12.19 

 

Vi tok turen med en gruppe barn, opp til Sarpsborg bibliotek. Her leste vi litt 

bøker som barna fikk velge. Det er veldig spennende både for barn og voksne å 

få nye og inspirerende bøker å lese i. Det var også litt duplo som lå på 

biblioteket, som noen syntes var mer spennende. Bøkene vi leste i gikk for det 

meste i Peppa gris og Pulverheksa. På hjemturen postet vi et brev til selveste 



julenissen. Her stod det ulike spørsmål som barna hadde lurt på angående 

nissen. Nå venter vi i spenning på svar. 

 

 
 
 

Julemarked og Lucia feiring 

 

13 desember var det igjen klart for markering av Lucia. Vi gikk i tog ute der vi 

sang for foreldre, besteforeldre og foresatte. Etterpå ble det servert lussekatter 

og saft. Det var også julemarked her man kunne kjøpe lykter som barna hadde 

malt og pyntet på med det de selv måtte ønske. Pengene går så videre til 

barneavdelingen på Kalnes sykehus. Før Lucia har de eldste barna i barnehagen 

øvd en del på sangen, og dette fikk de tidligere på dagen vist til Valaskjold 

omsorgssenter like i nærheten av Valaskjold barnehage. Ved å invitere foreldre 

inn i barnehagen på ulike arrangementer som barnehagen inviterer til, er dette 

med på å kunne skape gode dialoger mellom foreldre og ansatte i barnehagen. 

Dette gjør at man kan bygge relasjoner seg imellom. 



 
 

 

Nissefest 18 desember 

 

Vi startet dagen med at alle var kledd i røde klær og nisseklær. Det var så felles 

samling på kjøkkenet der vi fikk se et dukketeater. Det banken plutselig på 

vinduet, og inn kom selveste julenissen. Her delte han ut deilige godteposer til 

barna. Det ble så sang og dans rundt juletreet. Vi samles oss så inn på hver av 

sonene, der vi fikk deilig nissegrøt. Dagen ble fylt med sang, dans og 

godteposer og en stor porsjon julestemning. Barna har fått tilegnet seg 

kjennskap til julehøytiden og de ulike tradisjonene knyttet opp mot det som 

foregår i desember. Dette gjør at barna får nærhet, glede og gode opplevelser 



gjennom hele julemåneden. 

 

 

 
Datoer å merke seg: 

Barnehagen er stengt 24,25,26, og 31 desember + 1 januar.  

2.JANUAR er det planleggingsdag og denne dagen er barnehagen STENGT. 

 

Stjernebarna ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår! 

Takk for et fint barnehageår ☺  


