
 

 

 

 

 

 

 

 

Da har vi kommet til årets siste 

månedsbrev, og en merker hvor 

fort denne høsten har gått. Vi går 

nå inn i ventetiden frem mot jul, 

men først skal vi se litt hva vi har 

gjort i november.   

EVALUERING AV NOVEMBER:  

Alle foreldresamtalene ble 

gjennomført på en uke, og det var 

godt gjort med tanke på sykdom 

blant barnegruppen den uken. 

Kjempefint at dere allikevel får det 

til, da vi allerede har lagt til rette 

for samtaler i hverdagsrutinen.  

Det har vært veldig motiverende 

og hyggelig å snakke med dere 

alle, og det er godt å sitte igjen 

med en følelse at vi har fått til et 

godt foreldresamarbeid. Det er 

morsomt å se hvor mye de herlige små har utviklet seg allerede, og også se på veien videre 

sammen med dere foreldre. Som nevnt før skal det ikke komme opp noen store 

overraskelser på disse samtalene, det skal heller være en oppsummering av daglige samtaler 

og helhetlig utvikling. Fortsett med å gi oss den daglige infoen som før, det er de små 

tingene som gjelder. Skulle det være at dere ønsker en litt mer privat samtale med oss (enn 

i gangen), gi oss en lyd, så legger vi til rette for det. 

Månedsbrev for 

Harelabben       

Desember 2018 

Viktige datoer: 

12.12 Julebord på Furutoppen/barnehagen med            

Ekornbarna – kun for barna  

13.12   Lysfest i bhg – kun for barna 

18.12   Nissefest for hele familien 

18.00 på Furutoppen 

21.12   Siste dag i bhg før jul 

Barnehagen er stengt i romjulen frem til og 

med 2. januar 

2.1  Planleggingsdag – Barnehagen er stengt 

3.1  Første barnehagedag i 2019 

  

 

 

 

 

 



            

 

Blant andre sanger og regler vi har med oss i hverdagen, er det vært Bukkene Bruse som 

har vært i hovedfokus denne måneden. Den blå posen med konkretene til eventyret ligger 

på hylla inne på avdelingen, og noen av barna har gitt utrykk for at den skal tas ned. Det er 

moro når vi ser hvordan barna engasjerer seg i eventyret nå. Litt morske skumle 

ansiktsuttrykk når trollet kommer, og litt lett tripping og trapping når første bukken 

tripper over brua. I denne alderen er det gjentagelser som gjelder, det merker dere sikkert 

hjemme også. Jo mer vi forteller om eventyret, jo mer vil de høre. Vi synger også sangen, 

og lar barna leke litt med konkretene etterpå. Da er det fint med mindre grupper, så alle får 

prøvd seg litt på sin måte. For noen er det nok å sitte å holde i figurene, mens andre er helt 

med på å fortelle eventyret.  

   

Vi har også hatt våre første turer i hallen denne måneden. I starten var det nok å bare være 

der. Det er ganske stort i hallen, og det å bare være der og bli kjent med rommet og 

utstyret vi har der holder i starten. Noen vil sitte på fanget og bare se, mens andre er rett 

på løping eller lek med ball. Koko har også hatt noen aktiviteter med tanke på 

likevektsansen..  



PLANER I DESEMBER: 

Desember måned skal bli en rolig måned med tid for kos og hygge. Når dette brevet leses 

er det bare 21 dager igjen til jul. At høsten har gått fort er helt klart, og det kommer 

sikkert «ventetiden» før jul til å gjøre også. Ofte kan denne tiden bli litt stressende med alt 

som skal ordnes og kjøpes inn til jul, og med alle arrangementer utenom jobb, skole og 

barnehage. Derfor har vi bestemt oss for på Harelabben  at vi skal roe helt ned, og bare 

kose oss. Men det er selvfølgelig mange måter å kose seg på, så litt planer har vi selvfølgelig 

lagt. Vi har en liten juleboks med konkreter knyttet opp mot jul. For eksempel lys og mus, 

samt at vi putter oppi mer som adventstiden går. Nisse Rød og Nisse Blå bor også oppi der, 

og spretter opp med en veldig fin regle:   

Her er Nisse Rød og her er Nisse Blå.  

Begge to har nisselue på.  

Nisse Rød kan nikke,   

Nisse Blå kan vrikke. 

Nisse Rød kan gjemme seg,  

Nisse Blå kan klemme seg  

Her er Nisse Rød, og her er Nisse Blå.  

Nå må begge skynde seg og gå. (Blås, blås)-Borte! 

 

,Så har vi noen tilstelninger i barnehagen denne måneden, som jeg tenkte jeg kunne 

utdype litt;  

12. Desember er det julebord for barna i skogen: I år skal vi ha julebord sammen med 

Ekorn barna på Furutoppen. På julebord er det viktig med god mat og drikke. Vi skal ha 

full julemiddag med medisterkaker, medisterpølser, ribbe, poteter og saus.   

  



13. Desember er det lysfest i bhg. I år har vi valgt å ha det kun for barn og ansatte. Vi 

ordner alt i barnehagen, så dere trenger ikke å ha med dere noe spesielt.  

 

18. desember; Nissefesten foregår på Furutoppen fra klokka 1800, og varer ikke mer enn 

en time. Det blir satt ut fakler hele veien fra barnehagen til Furutoppen, for de av dere som 

er usikker på veien. Her blir det servert grøt og varm saft, og synger vi høyt nok skal vi ikke 

se bort i fra at Nissefar kommer en tur også. Dette er en fest for små og store i 

naturbarnehagen, søsken og foreldre. Det er litt forberedelser, derfor er det fint om dere 

kan skrive antallet på hvem som kommer på lappen som vil henge på  harelabben 

etterhvert.   

  

 

Ellers må dere nyte tiden fremover så godt som mulig, og ikke bli for revet med i 

julekaoset. Vi håper på like mye snø som i fjor frem til jul, slik at det lyser opp og at vi kan 

leke i snøen! Gleder oss til å nyte den siste tiden før jul med harebarna, og se dere alle igjen 

i det nye året 2019. Litt for tidlig å si, men skriver det allikevel: God Jul til dere alle fra 

oss!!! 

 

Julehilsen fra Jonas, Koko, Heideh, Hege og Vivi 


