
HEI IGJEN! 

Da skriver vi november alt og vi vil straks begynne med forberedelser til 

advent og jul. Fram til nå har vi ikke hatt en fast dag med storlaks, men 

tatt det litt på sparket. Det har barna taklet fint       De har fått noen 

«storlaksoppgaver» å holde på med inne på basene sine, som vi opplever at 

de syns er stas. Vi arrangerte høstfest for alle barna i barnehagen og det 

var stor innsatsvilje blant barna. Storlaksene hadde ansvaret for ikke bare 

å hjelpe til med kutting av grønnsaker og pølse, men også å lage suppa og 

dekke på trallene til de ulike basene. Oppvask måtte også gjennomføres 

etter endt matlaging, og alle ville hjelpe til       

Fram mot Lucia-feiringen i barnehagen vil vi ha storlaks på torsdager, fra 

klokka 9:30. Vi kommer til å øve på ulike julesanger i tillegg til Lucia-

sangen, lage julepynt som skal dekorere biblioteket, bake lussekatter og 

selvfølgelig jobbe med «Trampoline-boka». Skrivedansen starter vi opp med 

på nyåret. Når det gjelder feiringa av Lucia-dagen, ser vi for oss at den 

blir lik høstfesten. Det vil si at den blir for barna i barnehagen, men 

dersom smittetallene ikke stiger voldsomt ser vi for oss at vi kan arrangere 

en feiring for dere foreldre ute på ettermiddagen. Nærmere beskjed om 

dette vil dere få pr. sms. 

I perioden framover nå vil Torill gå inn for meg, da jeg skal opereres for en 

betennelse i foten som ikke vil gå over.  

 

Da ønsker vi dere alle en fin november og ei god jul og et godt nytt år – når 

den tid kommer       

 

Hilsen  

Marit, Torill og Sunniva 

 

 



TORSDAG 05.11.2020 Arbeide med Trampoline-boka 

TORSDAG 12.11.2020 Arbeide med Trampoline-boka og begynne 

og øve på Lucia 

 
TORSDAG 19.11.2020 Arbeide med Trampoline-boka og fortsette 

øving til Lucia 

TORSDAG 26.11.2020 Øve på Lucia og andre julesanger 

 
TORSDAG 03.12.2020 Øve på Lucia og andre julesanger 

TORSDAG 10.12.2020 Bake lussekatter og øve til Lucia-feiring på 

mandag. 

MANDAG 14.12.2020 Forberedelse til grøtfest og Lucia-feiring i 

barnehagen 

 
 

Velkommen tilbake i 2021! 


