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Hei foreldre  

I desember skal vi ha adventssamlinger. Barna skal glede seg og fylles med 

forventninger. Vi tenner adventlys og synger sangen ”Nå tenner vi det første 

lys”. Vi skal ha en adventskalender, der barna en etter en skal trekke ”engler” 

som skal henges opp over stjernehimmelen. Barna skal få høre juleevangeliet 

(men tilpasset deres alderstrinn), vi skal lese ulike julefortellinger/bøker, og 

synge mange julesanger.  

I uke 49, 50 og 51 skal vi lage julegaver og 

julepynt. Det skal være barnas produkter. Noen 

av barna synes det er veldig gøy å lage ting, andre 

er mer interessert i å leke. Målet er at barna  

lager to julegaver. 

I desember begynner Hannah, Christian og Lukas 

på Lerka, og vi ønsker dem hjertelig velkommen. 

Da blir det tilsammen 12 herlige barn. Da trenger 

vi også å være flere voksne, så Anne Mortensen 

som jobber på Måltrosten skal jobbe 3 dager i uka                                                      

(mandag, onsdag og torsdag) på Lerka. 

 

HUSKE PÅ DAGER 

FREDAG 8.DESEMBER ønsker vi foreldre og lerkebarna hjertelig velkommen til 

adventfrokost på avdelinga kl. 08:00-09:00, for de har som har tid. Dere 

trenger ikke være hele timen, bare kom og gå som det passer. Dette er kun for 

lerkebarna, selv om de har søsken i barnehagen. Gledestund for lerkebarna.   

TIRSDAG 12. DESEMBER KL. 16:00                                                                

Hjertelig velkommen foreldre og søsken til adventsfest UTE på lekeplassen i 

barnehagen. Det blir servering av risgrøt, sang av barna og juletregang.        

Husk: KLE DERE FOR Å VÆRE UTE.    

TORSDAG 21. DESEMBER – Rød fest 

 Barna kan kle seg i noe rødt/nisseklær. Vi koser oss med grøt.     

 

 

 

             

 

 JULEBØKER VI VIL BRUKE: 

     Sankta Lucia                    

     Juleglede  

     Julekvelden 

     Julestjernen                               

     Englebarna                                                                                                              

Jesusbarnet                    

Boka om jula                       



 
 

  

                                                                                              

 

                                                           
                                                          Tema: Advent og jul 

                                                               Mål: barna skal få en koselig adventstid i                

                                                                       barnehagen, fylt av ro, glede og  

                                                                       forventninger til julen.         

                                                                       Barna skal lære hvorfor vi   

                                                                       feirer jul. 

 

 

 

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
          49 

ADVENT 

 

                      4 

Utelek  

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

                        5 

Utelek       

Adventsamling 

Baking  

Bravo 

                      6 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                         7 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                      8 

Adventsfrokost 

for foreldre og 

lerkebarna       

kl. 08:00-09:00 

          50 

ADVENT 

                     11 

Utelek  

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                       12 

Velkommen 

foreldre og 

søsken til 

adventsfest  

kl. 16.00 

                     13 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                       14 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                     15 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

           51 

ADVENT 

 

                     18 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

 

                       19 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

                    20 

Utelek 

Adventsamling 

Juleverksted 

Bravo 

                      21 

Rød fest. 

Barna kan kle seg 

i rødt/ 

nisseklær. 

                   22 

Utelek 

Adventsamling  

Bravo 

 

          52   

ROMJUL 

                    25 

1. juledag 

Barnehagen er 

stengt 

 

                      26 

2. juledag 

Barnehagen er 

stengt 

 

                    27 

Barnehagen er 

åpen. 

 

                       28 

Utelek 

Julesamling 

Bravo 

 

 

                     29 

Utelek 

Julesamling 

Bravo 

             1 

 

      1.januar-18 

Barnehagen er 

stengt. 

 

 

                         2 

Barnehagen er 

åpen. 

                      3 

Barnehagen er  

stengt.                      

Planleggingsdag                                

for ansatte. 

                         4 

Utelek 

Oppsummering 

advent/jul 

Bravo 

                      5 

Utelek 

Oppsummering 

advent/jul 

Bravo 

 



 
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle ei riktig fin adventstid, ei god jul og ett godt nytt år.  

Julehilsen fra Wenke, Anne, Randi og Mona 
 

 

 

                   
 

 

                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                                                     

ADVENT/JULESANGER:                         

På låven sitter nissen… 

 Svart senker natten seg…                                         

 Ja, nå er det jul…                                                        

 Nå tenner vi det første lys                                       

 Et barn er født i Betlehem 

 O jul med din glede                                                   

 Glade jul                                

 Musevisa                                                                   

 Her er nisseblå og her er nisserød..                                                  

 Jeg gikk meg over sjø og land… 


