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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3.
Vi lager lanterner til
Finlands nasjonaldag

4.
Vi fortsetter med
lanternene

5.
Vi lager flagg til
markeringen av
nasjonaldagen

6.
Finlands uavhengighetsdag

7.
Vi lager julekort

Tilvenning nytt barn

Barna skal være med å
markere lys-seremonien i
den finske tradisjonen.

Tilvenning nytt barn

Tilvenning nytt barn

10.
Vi starter med julegavene

11.
Vi fortsetter med
julegavene

Vi følger
gammel
finsk
tradisjon, og man tenner lys i
vinduet. Disse skulle
signalisere husly til unge,
finske soldater.

12.

13.
Velkommen til Lucia-feiring

14.
Vi fortsetter med
julegavene

Barna skal få erfare å skape
noe selv, og oppleve gleden av
å gi noe til noen andre

Vi baker lussekatter
Barna får selv forme og smake
underveis i prosessen

17.
Vi baker pepperkaker

18.
Vi lager juledekorasjoner

Barna får introduksjon til
tradisjoner rundt juletiden.
Barna får
selv
kjevle,
forme og
smake

Barna får skape pynt som
kan være i hjemmet i mange
år fremover. Dette er med
på å skape minner og
magien med juletiden

19.
Vi fortsetter med
juledekorasjonene

Se info

20.

Nissefest

Se info

21.
Vi fortsetter med
juledekorasjonene

Nordpolen
24.

GOD JUL!

31.
Romjulskos

25.

26.

1. juledag
Barnehagen er stengt

2. juledag
Barnehagen er stengt

01. januar 2019

Godt
nytt
år
Barnehagen er stengt.
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27.

02.
Planleggingsdag
Barnehagen er stengt

28.
Romjulskos

Romjulskos

03.
Velkommen tilbake til
barnehagen

04.

Disse to dagene vil vi ha fokus
på å komme tilbake i rutinene
vi har i barnehagen da noen
barn har vært borte fra
barnehagen i julen

Informasjon
Barnegruppen
- Snøfnugg vil få et nytt barn 03.12. Hun heter Anne Sinaida. Vi ønsker henne hjertelig velkommen.
Det vil da være 7 barn på hver avdeling.
GÅSUNGEN: Erik, Faniel, Emanuel, Bark, Walter, Isabella og Ellinor
SNØFNUGG: Vilje, Ylva, Erikka, Anne Sinaida, Odin, Matheo og Michael
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Markeringer
LUCIA
Markeringen av Lucia vil foregå på hvert bygg. De som har søsken på sørbygget kan velge hvor de vil være.
Foreldrene og annen nær familie er velkommen på markeringen. Mer informasjon om klokkeslett vil komme på eget skriv.
NISSEFEST
Nissefesten er kun for barna i barnehagen. Det er fint om barna har på seg noe rødt denne dagen om dere har.
Det vil bli servert grøt og kanskje en liten pose med noe godt i.
ADVENT
Vi vil markere adventstiden med tenning av lys hver mandag (fjerde søndag i advent markeres fredag 21). Vi vil da tenne staken og synge «tenn lys». Vi har
også en adventskalender som vil bestå av sanger og aktiviteter vi skal gjøre denne dagen. Barna har vært med å lage kalenderen.
ROMJUL
I romjulen vil vi bare ha fokus på sosialt samvær. Dersom byggene slås sammen grunnet lavt antall barn, vil vi være på Nordpolen, da vi ønsker at de minste
skal få oppleve trygghet selv om det blir flere barn som de ikke kjenner til fra før. Nærmere informasjon om dette kommer når vi får oversikt over hvem som
kommer i romjulen og ikke.
HELLIGDAGENE
Minner om at barnehagen stenger klokken 12.00 både julaften (24. desember) og nyttårsdagen (31. desember).

Måneden som har gått
November har vært en litt hektisk måned med endel sykdom hos personal og høyt aktivitetsnivå hos barna. Vi har derfor hatt et ekstra fokus på å skape ro
på avdelingene, og har vært mye mer atskilt. Formiddagene har vi vært inne og hatt fokus på gode relasjoner og rolige skapende aktiviteter. Resultatet etter
2 uker har begynt å vise seg smått men sikkert. Vi er på vei mot noe fint, og vi skal fortsette arbeidet videre i denne måneden.
Vi har fokus på å være observerende og tilstedeværende, og roser barna på alle de gode tingene de gjør mot hverandre. For eksempel når de deler med
hverandre, leker fint sammen, trøster hverandre eller hjelper hverandre.

Annet
Åslaug og Najmeh vil fortsette å være vikarer en stund fremover.
Ellers har vi lyst å takke foreldreutvalget for at de har jobbet for å få sponset nye julekuler til treet vi skal sette opp i løpet av måneden.

