
Tilbakeblikk desember 2017 

Desember er en måned med mange forventninger og spenninger. Hva 

skje? Kommer nissen? Bor han på loftet i barnehagen? Klart det – vi 

hører han går i taket sa flere barna. 

På Stjernebarna begynte det to nye, et barn og en voksen, Ivar en 

gutt på 4 år og Ann-Iren (barnehagelærer). Velkommen!  

Så nå er vi 29 barn fordelt på 28 plasser og 4 faste voksne på sonen. 

 

Kirken 

Vi får hvert år invitasjon til å komme til kirken før jul. Dette er et 

tilbud for de som ønsker det. Tradisjon og markering av høytiden på 

barns premisser tilrettelagt fra kirken i en samling. Det å se og 

oppleve hvordan en kirke ser ut innenfra og ikke bare fra utsiden er 

en opplevelse i seg selv.  

 



Vi bakte peppekake hjerter til adventskalenderen vår. Vi kjevlet, 

trykket, stekte, pyntet og smakte. Mange teknikker måtte øves på – 

alle klarte – det gir en god mestringsfølelse. 

 

Adventsstunden hver mandag i desember hadde vi ute på 

formiddagen ved bålplassen. Denne var felles for hele barnehagen. 

Bålet – lysene – sang. De andre dagene hadde vi på Stjernebarna 

samling som barna valgte å kalle «peppekakesamling». Øving på ulike 

julesanger, fortellinger, hva skal vi gjøre i dag, og det barna var 

opptatt av den dagen. Denne samlingen valgte ALLE å være med på. 

Hvem sin tur ble det i dag som skulle få med seg sin peppekake hjem? 

 

 



Lucia – julemarked 

Skolestarterne, Anne og Ann-Iren besøkte Valaskjold bofellesskap 

og gikk i Lucia tog. De gamle og personalet der hadde lussekatter og 

saft til oss som vi fikk etter at vi var ferdige med å synge og gå 

Lucia. Flere av barna kom tilbake å sa at de gamle var skikkelige 

glade for at vi sang for dem. Og Ann-Iren begynte å gråte – så flinke 

var vi sa barna.  

Ellers hadde vi en markering for alle i bhg på ettermiddagen hvor vi 

gikk i Lucia tog og sang for dere foreldre, søsken og besteforeldre.  

 



P.g.a. været denne dagen valgte vi å ha resten av arrangementet 

innendørs på hver sone. Det ble salg av grøt, brød, kaker og annet 

som barna hadde laget. Inntekten skulle gå til Barneavdelingen på 

Sykehuset. Vi har vært i kontakt med dem og noen av barna skal i 

løpet av januar reise til sykehuset å få overlevert pengene som kom 

inn på julemarkedet. Takk til alle som kom og bidro til at det ble et 

vellykket arrangement. 

 

Julebord 

En dag hvor barn og voksne «pynter» seg og spiser julebuffet. 

Forberedelsene ble gjort i samarbeid med barna og de fikk være med 

å bestemme hva som skulle serveres. En gruppe barn handlet inn – 

andre var med å tilberedet maten – mens andre dekket på og lagde 

bordpynt.  

 

 

 



Nissefest 

Mange barn utkledd som små nisser. Forventninger, spenninger og litt 

skummelt for noen var det å vente – kommer nissen til oss i 

barnehagen eller ikke…… Vi hadde felles samling med gang rundt 

juletreet på kjøkkenet, julesanger med ulike bevegelser til. Plutselig 

kom NISSEN og kikket inn av vinduet. Endelig kom han med sjokolade 

og rosiner.  

 

 

 



Andre aktiviteter 

Vi har benyttet kjelleren også denne måneden. Da blir en liten gruppe 

barn med ned og får muligheten til å leke, danse, spille og bare høre 

på musikk. Lek og bevegelse. 

Perler er en aktivitet som mange av barna er blitt opptatt av. Nye 

mønster, forskjellige farger, store, små og med ulike former blir 

laget. Vi har funnet nye mønster på nettet sammen med barna og de 

har fått velge hvem de ønsker å lage maken til. Dette er kommet i 

gang fordi en av barna har kunnet bidra med sin kunnskap om 

teknikker og mønster i denne perleprosessen. Tilrettelegging for 

kunnskap barn imellom ser vi på som viktig. 

En liten gruppe har også prøvd seg på toving. Hva er det? Hvordan 

gjør vi det? Hva trenger vi? Dette var flere av spørsmålene som kom 

da barna ble spurt om toving. En ny aktivitet ble presenter. Her var 

det prosessen som var det som fanget interessen hos barna og ikke 

hvordan resultatet ble. Vann, grønnsåpe og masse skum + ull i ulike 

farger var de ulike materialene vi benyttet. Her kunne barna benytte 

fantasien og kreativiteten sin. 

                             VI TAKKER FOR I ÅR 

OG 

ØNSKER ALLE ALT GODT FOR DET NYE ÅRET. 



 

 

   


