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Desember på Melkebarten 

Tilbakeblikk på november 
I november har vi hatt fokus på fagområdene “kommunikasjon, språk og tekst “ og “kunst, 
kultur og kreativitet”. Barnegruppa har mye vært delt i mindre grupper, der vi flere ganger i 
uka har lest bok, gjerne den samme boka flere ganger. Vi har øvd på å se i boka sammen, 
se på bilder og snakke om det vi ser og vi har lest boka sammen. Det har vært flott å se at 
barna på eget initiativ finner bøker i hylla og setter seg for å lese selv eller sammen med 
andre barn.  Vi har også hatt fokus på å legge boka på plass i hylla når vi er ferdige å lese. 
Bøker som ligger slengt på gulvet blir ofte tråkket på eller revet i stykker - da er det ikke 
morsomt å lese i de mer!! Dette vil vi fortsatt jobbe med framover. Vi oppfordrer dere hjemme 
til å bruke litt tid på bøker sammen med barna. Vi vet at dette har stor betydning for barns 
språkutvikling. 
  
Denne måneden har vi så smått kommet i  gang med små julehemmeligheter til dere der 
hjemme. Ellers er turdagene populære og viktige innslag på Melkebarten. Pinnsvinene har 
vært på tur til sykehjemmet og til lekeplasser i Gangdalen. Klatremusene har hatt flere turer i 
lysløypa, til klatrebakken og en tur til den nye gapahuken. Skogmusene har hatt turer til 
Hestehagen, lysløypa og rundt sykehjemmet. Barna koser seg på tur, og de er kjempegode 
til å ta seg fram på sine små bein. På noen turer har vi også hatt med niste. 
 
Ellers blir barnehagens trettenårsdag feiret 29. november med fellessamling på Melkebarten 
og pølser i lompe. 

Desember 
Det nærmer seg desember, en måned full av 
forventninger og kos. Vi går ikke på turer denne 
måneden. Vi håper at adventstiden skal bli en rolig 
og fin måned på Melkebarten. Barna har pyntet 
pepperkakehjerter som skal henge i vinduet i 
julemåneden. Hver dag får et barn hjertet sitt med 
hjem. På den måten teller vi ned dagene til jul. I 
tillegg henter vi ned julemusa og smånisser fra 
loftet. Julemusa har ventet lenge på å komme ned 
for å få både ost og julegrøt av oss! Hver uke 
kommer det noe nytt i stallen, mens vi forteller 
historien om det lille Jesusbarnet som ble født i en 
stall en gang  for lenge siden. Vi legger vekt på at 
dette er formidling av ”kristne verdier og 
tradisjoner”, slik barnehageloven skisserer.  
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Barnehagen vil også dette året få besøk av trosopplærer  Katrine Refstie fra Torridal kirke. 
Om dere foreldre ikke ønsker at deres barn skal delta på denne samlingen, gir dere oss 
beskjed, og vi har et alternativt opplegg.  Vi synger mye i adventstiden, både om Jesusbarnet 
og julenissen. Vi kommer til å tenne adventslys hver dag mot jul.Til lystenningen bruker vi 
Inger Hagerups Adventsvers :”Så tenner vi et lys i kveld “  Vi tenner det for glede, håp , 
lengsel og fred. På Melkebarten blir nok versene brukt som små, fine vers i starten av 
samlingene. Når barna etterhvert blir litt eldre, kan det bli spennende å filosofere over hva 
glede, håp, lengsel og fred betyr for den enkelte av oss - slik de gjør det på Neglespretten.  
Ellers blir det julemusikk, baking, kos og lek i ukene framover. Det blir besøk av “Baldrian og 
Musa “ og vi har nissefest med fellessamling, gang rundt juletreet og nissegrøt . 
13.desember blir det Lucia-tog i barnehagen .Da er dere foreldre velkommen. Vi ser ofte at 
dette opptrinnet kan være vanskelig for noen av våre små Melkebarter. Vi ønsker derfor  at 
dere foreldre gjør det som oppleves best for deres barn. Om dere ønsker å være tilstede for 
å gå i tog sammen med oss eller se på toget sammen med deres barn, er helt opp til dere. 
Våre minste barnehagebarn har jo flere år foran seg hos oss og dermed flere muligheter for 
delta i Lucia-toget. For noen føles det kanskje aller  best å hoppe over hele opptrinnet og 
levere barnet når tog og lussekattespising er ferdig. Derfor ønsker vi som sagt at dere 
foreldre gjør det som føles mest OK for dere . 
 
Dannelsesregelen for desember er: Vi takker for maten når vi går fra bordet. 
Fellessangen for Desember er “På låven sitter nisen” 
 
Viktige datoer 
4. desember kl 10 - Baldrian og Musa 
6. desember kl 10 - Nissefest - De som ikke har dag er velkommen kl 10-12. Husk nisselue 
og rødt tøy hvis du har lyst. 
11. desember kl 10 - Besøk av trosopplærer Katrine Refstie fra Torridal kirke. Gi beskjed før 
6. desember hvis ditt barn ikke skal delta. 
13.desember - Lucia-tog - toget går kl 7.45. Vi kommer i lyse klær. Foreldre og søsken er er 
også velkommen til å smake på lussekattene våre. 
18. desember kl 17 - Grøtfest, se egen info 
 
Viktig info  

● Husk å levere juleferielapp og grøtfestlapp!  
● Når barnet tar juleferie må alt utetøy tas med hjem, slik at garderobehyllene kan 

vaskes.  
● Husk å sjekke hver dag om  tøy/sko er veldig vått. Da må det tørkes hjemme, da det 

ikke tørker i barnehagen til neste dag.  
● Tynne høstdresser og støvler kan tas med hjem, nå er det vintertøy som gjelder. 
● Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt 
● 2. januar er planleggingsdag, og barnehagen er stengt. 

 
Da ønsker vi på Melkebarten alle familier en rolig førjulstid og en fin juleferie når den tid 
kommer. 

 


