Månedsbrev fra
Ekornstubben –
desember 2019
Desember betyr venting, forventning og gode forberedelser til høytid…vi vil at barnehagen skal være et
sted der roen kan senke seg denne måneden, uten stress, men med TID, TILSTEDEVÆRELSE og
TILGJENGELIGHET. God advents-og førjulstid til alle!

Desemberdager å merke seg:
•

10.desember – julebord for barna i skogen. Ta gjerne med nisselua i

•

sekken
17.desember – Nissefest på Furutoppen kl.18. Alle er invitert!!

Husk at vi holder stengt julaften, romjula, nyttårsaften og 3.januar
(planleggingsdag).

Evaluering av november: Boka om Tassen og Pulverheksa har blant annet vært i fokus denne måneden.
Vi har lest, fortalt og sett på bilder. Vi har også brukt konkreter for å lære og øve på begreper. Når barn
kan se og ta på det vi leser om kan det være enda lettere å huske og gjenkjenne ord og begreper. De
minste følger godt med på det som skjer i boka, de får se bilder, og det er ekstra spennende å se bak
«klaffen»! 2-åringene har blitt litt kjent med Pulverheksa og alle som kommer på besøk til henne. Vi
kan jobbe enda mer med boka, så vi vil gjerne lese enda mer fremover også. 2-åringene har også hørt på
sangen om Pulverheksa.
Bøkene er helt klart det som kan øve opp og stimulere til et godt språk for barn. Vi «maser» litt om det
på foreldresamtalene vi har med dere foreldre – LES BØKER, 10 minutter hver dag er supert for alle!
Barna får et forsprang og grunnlag til senere lese og skriveopplæring – som er så viktig for å klare seg
videre. Vi forbereder jo barna til det å kunne klare seg, både språklig, kognitivt og sosialt. Kan man
uttrykke seg verbalt, er veien til det sosiale, vennskap og mer læring lettere. Også er det selvfølgelig ulike
individuelle forskjeller, som vi sammen med dere foreldre kan fange opp og jobbe med. Barns adferd og
handlinger er gjerne et uttrykk for språket de enda ikke har. Når 1-åringern gråter vil de kanskje fortelle
oss et de er sulte eller trøtte – vi må hjelpe barnet til å sette ord på tanker, følelser og behov.
I november har vi også jobbet videre med følelser. Det var naturlig etter det vi jobbet med i oktober.
Men selv om det ikke står på ukeplanen at vi jobber med følelser, så er det , og skal det være en naturlig
del av hverdagen vår. Når noen er lei seg/trist, redd, sint eller glad så hjelper vi å sette ord på og regulere.

Igjen er språket sentralt for følelser og tanker. Bildene av Kanin og Pinnsvin har vi tatt i bruk en gang.
Dette var i en stor gruppe. Det beste er å dele oss i mindre grupper når vi skal vise og formidle. Det aller
beste er å kunne være tett på barna for å kunne hjelpe og sette ord på det som skjer i leken eller mellom
barna – vi jobber med saken!!
Ellers har november vært « trist og grå», sånn vær-messig. Barna har blitt dryppende våte og vi skifter
og skifter klær. Puh! Litt mye mas om klær og tørking har det vært. Men vann og vann-lek har det blitt,
og det er gøy…helt til barna blir våte, kalde og begynner å gråte! To ettermiddager har vi valgt å tørke
(les: leke) inne…

Dagene på Furutoppen har for det meste vært med hele gruppa vår. Da er det alltid lek ute før vi får fyrt
opp i teltet. Det er både skrik og skrål inne i teltet før alle kan slappe litt av med maten sin. Når vi
serverer varm-mat er det de minste som koser deg mest ved matbordet – de spiser som regel alt og de
tar seg god tid. Det er de minste som også en minst tålmodige med å være i skogen, det har vi erfart.
Mye tøy, vanskelige kongler å gå på, snø og kanskje kalde på føttene fordi de ikke beveger seg/løper
rundt, ser vi kan være en grunn til at humøret ikke er helt topp, alltid. Overgang til vinter er ofte en
utfordring for 1-åringene i naturbarnehagen. Selv om aktivitetene er mange på Furutoppen, har de aller
minste ikke de samme forutsetningene for å gå, løpe, klatre, skli, som 2-åringene. I hverdagen gjør vi det
beste vi kan for at alle skal ha en god opplevelse i skogen vår, og det endrer seg alltid til det bedre med
vår og lettere klær.
De største har vært på langtur ut av barnehagen i to grupper. En gruppe dro til Hønefoss barnehage og
tur nummer to gikk til Vik barnehage og biblioteket. Målet med turene er å oppleve noe litt utenom
den vanlige hverdagen vår og lage felles opplevelser. Vi snakker og synger sammen når vi kjører bil og vi
kan leke andre leker enn vi gjør rundt i vår egen barnehage. Vi opplevde at Hønefoss barnehage hadde et
flott gymrom der vi kunne utfolde oss og til og med klatre. I Vik hadde de mange nye leker, og på
biblioteket var det bøker som passet godt for oss. Biblioteket ligger i vårt nærmiljø, så det er bra kunne
vise barna at dette er et sted for enda mer god lesing! Nå tenker vi at enda flere vet at det ligger et
bibliotek på Vik, og at det er oppe på lørdager!
Tradisjoner i desember:
Nå er det jul igjen, ja nå er det jul igjen…. På Ekornstubben og i Naturbarnehagen har vi noen
juletradisjoner som vi henter frem hvert år.
Årets kalender er et juletre som vi har laget med pinner fra skogen og som vi henger ute ved inngangen,
med julelys. Hver dag i desember vil barna henge opp «julepynt» på treet. Til slutt vil treet være pyntet
med bilder av noe som vi forbinder med desember og jul.

I år som alle år før inviterer vi barna på julebord. På Furutoppen pyntes teltet og bordet dekkes med
juleduk og servietter. I samling denne dagen blir det fortalt en julehistorie og vi synger julesanger. Det
blir servert juletallerken med ribbe, julepølse, medisterkaker og alt tilbehør. Vi skåler i årets julebrus og
synger mat-sang. Til dessert får vi sjokoladepudding med vaniljesaus. Denne dagen får vi også besøk av
nissemor og nisseungene. De pleier å ha med noe julegodt til oss. Dette blir en riktig festdag og
ekornbarna kan pynte seg med nisseluer denne dagen.
Vi har i Naturbarnehagen i alle år feiret Lucia 13. desember. I starten hadde vi Lucia-tog, men det var
ikke alle barn som syntes det var så greit å gå i tog mens foreldre så på. Da fant vi ut at vi ville markere
dagen med en lysfest. Da startet vi dagen ute, sang og serverte lussekatter og gløgg. Etter en evaluering
fant vi ut at det ikke alltid var så greit for alle å møte tidlig opp ute i mørket, og at markeringen kanskje
var mest hyggelig for foreldre. Når vi gjør endringer er det fordi vi mener at aktiviteten ikke er tilpasset
barna. Vi vil fortsatt markere lysfest her i barnehagen, men hver av avdelingene har sitt eget opplegg. I år
vil vi her på Ekornstubben markere 13. desember med lys, pepperkaker og gløgg på morgenen. De
foreldre som har tid til å bli litt denne morgenen er hjertelig velkommen til å ha en liten advent-stund
sammen med oss.
Hvert år inviterer vi barn, søsken, foreldre og besteforeldre til NISSEFEST på Furutoppen. I år blir det på
tirsdag 17. desember. Da tenner vi ca. 500 fakler som lyser opp veien og Furutoppen. I skogen tennes bål
og teltet varmes opp. Vi serverer risgrøt og rød saft til alle. Barna har i hele november øvd på julesanger
som de vil synge for alle på Furutoppen. Til slutt kommer Julenissen en tur innom. Denne kvelden vil gi
dere en stor dose julestemning. Husk å meld dere på – liste henger på veggen i gangen. GOD desembertradisjon til alle!

Hilsen Une, fagarbeider.

Hva skjer i desember:
Une har i grunnen oppsummert desember! Dagene, utenom tradisjoner (og pepperkakespising )vil vi ta
livet litt med ro…kanskje kommer det mer snø, da vil vi ha TID til å leke i snøen! Vi vil ha tid til å lese
bøker, og vi vil ha tid til å være i skogen for å utforske og være i lek over tid. Så kan vi oppsummere og
evaluere i januar om vi fikk den TIDEN vi ville ha!??
Selv om desember akkurat har begynt, så vil vi allerede nå ønske alle sammen en riktig god jul og alt
godt i det nye året!!

Desember-hilsen fra Tove, Camilla, Une,
Maria Elisabeth og Nima.

