
 

 

  

Barna gleder seg til desember og jul – noen sier nissen kommer til de med pakker, andre har 

faktisk vært på Nordpolen der nissen bor, og noen har sagt at de vet at det er noen pappa’r 

som er nisse! Herlige innspill fra barna deres om hva som skal skje i desember. I mellomtiden, 

før pakkene kan åpnes, skal vi vente og gjøre ventetiden til en tid med fellesskap, glede, håp 

og gode dager i skogen vår. 

Evaluering av november:  

«Vis og fortell» med bøker har vært i fokus denne måneden. Det ser ut som barna har gledet 

seg til akkurat de skal ha med seg sin bok. Det har vært 18 forskjellige bøker! Vi avgjorde at 

barna skulle vise og fortelle til sin gruppe, og startet med Røde fjær. Et par bøker ble lest for 

hele gruppa etter et knekkebrød-måltid, det gikk også fint. Men bakgrunnen for at vi delte oss 

i små grupper var at barna letter kunne følge med, og for enkelte barn er det lettere å formidle 

eller ta ordet og snakke i en mindre gruppe. Tilrettelegging etter barnas alder, men også barns 

forutsetninger, ferdigheter og kunnskaper har vi bevisst forsøkt å ta hensyn til.  

Det har vært gøy å se at barna har gledet seg til å vise frem sin bok. De har vist bilder, fortalt, 

og noen har også «lest» eller husket hele boka. Storefot visste veldig godt hva bøkene deres 

handlet om! Språk, tekst og kommunikasjon er eget fagområde i rammeplanen. På mange 

måter er dette fagområdet med oss hver dag fordi vi bruker språket i alle mulige 

sammenhenger i løpet av dagen. Ved å bruke bøkene har barna fått snakke/uttrykke seg, 

husket tilbake på historien som boka handlet om. De har lyttet til hverandres bøker og 

fortellinger, og kanskje fått høre andre ord, ord de ikke har tenkt på eller hørt før – de har 

vært med på en språkstimulerende aktivitet! Barnehagen skal legge til rette for barns 

språkforståelse og språkkompetanse. 

«Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og 

stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 

«Personalet skal; skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve 

glede ved å bruke språk og kommunisere med andre». 

                (Rammeplan for barnehagen, s.48, 2017). 

Fremover kommer vi til å snakke om «vis og fortell» og se bilder av forsiden til alle bøkene vi 

har hatt med. Vi samler bilder av bøkenes forside i en A4-perm og lar barna se, bla og 

forhåpentligvis også fortelle enda mer, men også bli interessert i andres bøker/bilder og 

fortellinger. Kanskje blir det spontane «fortellerstunder» der store forteller for små, eller 

omvendt? Vi tar også med oss videre et par dikt fra boka som Elfie hadde med seg. Dikt av 

Inger Hagerup, dikt fra «gamle dager», men som også svært gjerne kan formidles til barn i dag!  
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Storefot: 

Denne gjengen har fått danse og bevege seg til musikk! De har varmet opp, øvd, fulgt 

dansetrinn og instrukser og kollektive beskjeder fra lærer Ingrid. De har også fått være 

sammen med de andre storefotene på Rådyrstien og Revehiet, noe det ser ut som alle har likt 

veldig godt. Fint å være sammen på tvers av avdelinger.  

Våre storefoter er også godt i gang med Trampolineboka. I boka er det forskjellige oppgaver, 

noe som alle liker godt. Noe er lett å gjøre, andre ting må forklares og jobbes litt mer med. 

Men «øvelsen» med å konsentrere seg, ta i mot beskjeder og utføre, jobbes bra med. «Drage 

i magen» er vi akkurat rett over halvveis med, men vi kan høre episoder flere ganger for å 

kunne få til flere samtaler om hva slags følelse som barna i Løkka barnehage har og som 

kanskje vi har eller kjenner på også??  

Fremover håper vi på flere felles møter med storefot på Rådyrstien og Revehiet. Også kan 

viglede oss til skiskole rett etter nyttår. Til info blir det svømmekurs («Trygg i vann») for alle 

storefot i juni 2022. 

Besøk: 

Vi har hatt mange på besøk, eller jobb, hos oss i november! Live og Mohammed har vært 

student og elev, og Zhila og Sigrid har vært vikarer. Vi er imponerte over hvor godt barna tar 

imot nye voksne! Fra første dag var det flere som tok Live med i lek eller lot Mohammed hjelpe 

til med noe. Som Live sa, så var det lett å bli kjent og godtatt av alle barna allerede første uken! 

Vi tenker vi har barn som er trygge, sosiale og lette å være sammen med.  Det som også er lett 

å se er at barna gjerne «tester» andre nye voksne, og det er helt normalt, heldigvis       

Vi har også hatt besøk av «Bjørnis» - det var både spennende og morsomt! Også har vi vært 

på kino-besøk. Det ble en dag med busstur, film, popcorn og fellesskap som vi kommer til å 

huske lenge.  

Noen har gått på besøk til et revehi og røde fjær gikk på oppdagelsestur til en øy midt uti en 

åker…  

Må også nevne at vi har hatt gode dager i skogen vår med samspill og leik – det er den store 

delen av hverdagen vår, og det skal det være.  Flere dager har vi fyrt opp i to telt for å lage 

gode stunder når vi skal spise eller ha samlinger med «vis og fortell» eller storefotgruppe. 

Planer for desember: 

Hvert år ønsker vi oss en desember-måned med ro og fred…det ønsker vi også i år! Men det 

skal skje noe man kan glede seg til hver dag, håper vi. Med «vennekalender» og «hør og gjøre-

konvolutter» håper vi å skape glede og felles opplevelser. Vi håper vi kan gjenta suksessen fra 

i fjor med å synge ute for de gamle på Hole bo-og rehab – vi ser an både smitte og lokale 

«regler». Ellers blir nok desember ganske tradisjonell, med pepperkaker, juletre, julebord, 

nissefest og noen hemmeligheter.  



Våre siste dager i desember blir på Trollhaugen – der avslutter vi første halvdel av dette 

barnehageåret.  

 

Det er på tide å takke for tillit, tålmodighet, samtaler og samarbeid hele denne høsten! 

Også ønsker vi små og store en fredelig jul og alt godt i det nye året som kommer. 

 

  

Desember og en ekstra god jule-hilsen fra Koko, Camilla, Bjørgvin og Nima 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datoer å huske på i desember + januar: 

• 5.12 – ALVILDE 5 ÅR!!  

• 11.12 – SIGURD 3 ÅR!! 

• 14.12 – nissefest på Furutoppen kl.18. 

• Husk at barnehagen er stengt hele romjula 

• 3.januar er det planleggingsdag. 


