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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

7 

BLÅ OG GRØNN: 
Jungelsamling   

RØD: Forberedelse til 
lysfest

8 

BLÅ OG GRØNN 
Forberedelser til lysfest 

RØD: TURDAG 

Ta gjerne med noe varmt i 
termos! 

9 

BLÅ OG GRØNN: Utedag 
RØD: Superklubben! 

 HA MED DAG – Ta med en 
leke og vis den frem (husk 
navn på!)

10 

BLÅ OG GRØNN: Fri lek 
RØD: Fri lek inne/ute 
samling 
  

14 
BLÅ OG GRØNN: 
Jungelsamling  RØD: 
Forberedelse til lysfest 
FØRSKOLEBARNA 
Bading kl 9-10  
HUSK BADETØY OG 
BADEHETTE

16 
BLÅ OG GRØNN: Utedag   
RØD: Forberedelse til 
lysfest Superklubben!

17 
BLÅ OG GRØNN: Fri lek 
RØD: Fri lek inne/ute 
samling 

13 
BLÅ OG GRØNN: Samling/
aktivitet 
RØD: Samling, språkgruppe 

  Lapskaus m/pølse 

6 
BLÅ OG GRØNN: Samling/
aktivitet 
RØD: Samling, språkgruppe 
Vi feirer Silas som blir 5 år 

i dag! Hipp hurra!    

  Fiskegrateng med 
makaroni

3 
Tema: Vinter/lysfest 

 

2 
Tema: Vinter/lysfest 

 

15 
BLÅ OG GRØNN: 
Forberedelser til lysfest 
RØD: TURDAG 
Kjøttdeig i Pitabrød 

Ta gjerne med noe varmt i 
termos! 
Vi feirer Isak som blir 5 år 

i dag! Hipp hurra!   
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4 
Tema: Sprell i jungelen 
og vinter 

20 
BLÅ OG GRØNN: Samling/
aktivitet 
RØD: Forberedelse til 
lysfest 
 

21 
BLÅ OG GRØNN:  
Jungelsamling 
RØD: Forberedelse til 
lysfest 
LYSFEST I BARNEHAGEN  
KL 17-18! VI ER UTE SÅ 
KLE DERE GODT!  
VARM MIDDAG TIL ALLE 
OG SANG AV BARNA! 
VELKOMMEN STORE & 
SMÅ

22 
BLÅ OG GRØNN: aktivitet 
RØD: TURDAG 
Kylling pølse 
Ta gjerne med noe varmt i 
termos! 

23 
BLÅ OG GRØNN: Utedag 
RØD: Sprell i jungelen   
Superklubben!

24 
BLÅ OG GRØNN: Fri lek 
RØD: Fri lek inne/ute 
samling 

5  
Tema: Sprell i jungelen 
og vinter 

28 
BLÅ OG GRØNN:   
Jungelsamling 
RØD:  Sprell i jungelen 
FØRSKOLEBARNA 
Bading kl 9-10  
HUSK BADETØY OG 
BADEHETTE

29 
BLÅ OG GRØNN: aktivitet 
RØD: TURDAG: 
Ostesmørbrød 
Ta gjerne med noe varmt i 
termos

30 
BLÅ OG GRØNN: Utedag 
RØD:  Sprell i jungelen 
 Superklubben!

31 
BLÅ OG GRØNN: Fri lek 
RØD: Fri lek inne/ute 
samling 

  

5 
Tema: Sprell i jungelen 
og vinter 

29 
BLÅ OG GRØNN: 
Jungelsamling 
RØD: Sprell i jungelen 

30 
BLÅ OG GRØNN: aktivitet 
RØD: TURDAG: 
Fiskekaker 
Ta gjerne med noe varmt i 
termos! 

31 
BLÅ OG GRØNN: Utedag 
RØD: Sprell i jungelen 
 Superklubben! 

HA MED DAG – Ta med en 
leke og vis den frem (husk 
navn på!)

27 
BLÅ OG GRØNN: Samling/
aktivitet 
RØD: Samling, språkgruppe 

   Hjemmelaget 
tomatsuppe

28 
BLÅ OG GRØNN: Samling/
aktivitet 
RØD: Samling, språkgruppe 

   Kjøttdeig og spagetti
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GRØNN og BLÅ GRUPPE:  
Godt nytt år! For en deilig og fin desember måned vi har hatt. Hver morgen har vi startet med frokost, levende lys og julesanger. 
Adventssamlinger har vi hatt hver dag. Da har adventsstaken blitt tent og vi har trukket kalenderen til stor glede for de små. Barnet som har blitt 
trukket, kommer frem og har fått pepperkake hjertet sitt som de på forhånd har pyntet. Vi har fokusert mye på selve julebudskapet, da nissen er 
litt skummelt for mange av de små. Ertenissen har vært veldig snill med de minste og tullet mest med rød gruppe. Vi håper dere har hatt en fin 
juleferie og kost dere sammen med familie og venner. 
Januar, nytt år, nye muligheter! I dette halvåret blir mye av fokuset rettet mot forberedelser til større avdeling. Dette innebærer at 
forventningene blir høyere. Vi vil øve mye på påkledning, spise/sitte ved bordet, do-trening for de som ønsker det, og ikke minst den sosiale 
delen. Sprell i jungelen står videre fra i fjor som tema. Vi forsetter å jobbe med å knekke lekekoder, være gode med hverandre, empati, 
sympati osv. Første delen av januar går til forberedelser av den store lysfesten vi er så veldig glad i. Da lager vi lykter og rundstykker. 
Resten av mnd tar vi et rolig tempo. Vi gleder oss til et nytt år! 

RØD GRUPPE 
GODT NYTTÅR! I desember har det vært mye koselige aktiviteter! Vi vil takke for at så mange hadde anledning til å komme på Lucia-dagen. 
Barna var så stolte og glade for å fremføre sangene de har øvd på så lenge, og det et flott Luciakor! Vi koste oss også på Bjorbekktun,det er 
hyggelig og meningsfylt og besøke de gamle der. Det vanket lussekatter etterpå. ☺ I begynnelsen av desember var vi på julevandring i Bjorbekk 
kirke. En veldig flott og høytidelig tradisjon! Nissefesten var også en høydare, med viltre og glade nissebarn som danset til julemusikk og fikk 
nissebesøk. ☺ Hver dag hadde vi adventstund, der vi snakket om julebudskapet, nissen, forventninger og sang julesanger. Vi trakk 
julekalenderen - og det var veldig stas for barna, som en etter en fikk hjertet sitt med fine ting de andre barna hadde sagt om dem, og fikk med 
sin egen pepperkake hjem. Ertenissen var innom med noen små pek som for eksempel å farge melka og pynte treet med legoklosser.  

Nå er det nytt år og i januar er fokuset vinter og lysfest. Vi forbereder oss til lysfesten og lager lykter vi skal pynte med. Vi håper også det blir litt 
snø så vi kan kose oss ute og kanskje ta i bruk sykkelbanen som ski arena.  

LYSFEST: Foreldre, søsken og besteforeldre er velkommen til lysfest i barnehagen fra kl 17–18 tirsdag den 21. januar. Merk tidspunktet. 
På grunn av at det tar lenger tid før det blir mørkt for hver dag, så legger vi festen litt senere enn i fjor. Da får også personalet mer tid til de 
siste forberedelsene. Det er viktig at barna blir hentet til tidligere/vanlig tid slik at dagen ikke blir veldig lang og slitsom for de små.              
Vi tenner lys og serverer varm suppe og drikke. Det er viktig at alle kler seg godt, for vi skal tradisjonen tro være ute! Barna underholder 
med noen sanger. Det er vær forbehold, så ved pøsregn så blir lysfesten utsatt. 
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SYKDOM OG UTELEK: I utgangspunktet må barna være friske nok til å delta i utelek når de er i barnehagen. Ved spesielle situasjoner, 
hvor for eksempel barna har vært syke i lang tid (ikke smittsom sykdom), kan vi lage egen avtale med foreldrene. Om vi ikke har en slik 
avtale, vil vi at alle barna skal være med ut! ☺ Godt med frisk luft selv om det kan være litt kaldt. Vi vil også minne på 48-timer regelen ved 
oppkast og diarè. 

KLÆR: Det er nok mange som har fått nye klær til jul – husk at ALT må merkes av tøy og sko som er i barnehagen. Vi skal gjøre vårt beste 
for at alt kommer på riktig plass, og hvis dere merker tøyet blir dette en mye enklere prosess og mindre frustrasjon for alle parter. Vi låner 
ikke vekk andres tøy, så husk å ta med nok skift til ditt barn! Sjekk hylla jevnlig og ta med tøy som mangler! ☺ Husk å ha minst to par gode 
votter liggende i hylla. Spør oss om råd, vi hjelper gjerne. Vi ønsker at barnet ditt skal ha en god opplevelse av å være ute, ved å være varm 
og ikke minst tørr! ☺ 

 VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TILBAKE ETTER FERIEN OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR! Hilsen ansatte i Eplehagen barnehage. 

 


