
Måneds brev for desember 

Revehiet     
 

Desember er her og med den kjem forventninger, ting å glede seg til, mange 
tradisjoner og ulike juleaktiviteter. Tar vi eit tilbakeblikk på november så har vi hatt 
ein god måned med turer i skog og mark, barna som trives i bassenget på mandager 
og lek. Barna leker ulike rolleleker, konstruksjonslek, synger, leser bøker.   

Vi hadde besøk av ei ekte politidame med politibil i barnehagen. Barna fekk sjå i 
politibilen og så hadde dei samling der politiet fotalte om kor viktig det er 
med refleks nå som det er mørkt ute. Pepperkakeutstillingen til revehiet 
begynner å ta form. Barna har fått velge hva dei sjølv vil lage og laga maler 
som dei i lag med voksne har skjært ut i pepperkakedeig etterpå. Dette blir 
ei flott utstilling til kulturdagen 1.desember  

Frøken kanin: Har hatt flere turer til gapa haugen. Mye fokus på frileken. Dei har 
laget troll av kitt og mala bilde med klinkekule.  
Løvegruppa: Har gått på tur hver torsdag. Dei har gått på tur og funnet løvetoppen. Der har de 
plantet det norske flagget. Hatt bål ute 2 ganger der dei hadde mat på bålet.  
Karsten og Petra: Dei har sett på og jobbet med tall og mengde.  Har brukt mål og vekt når dei 
baka muffins. Dei var på besøk sjå 1. trinn på Bjerkreim skule.  Der fikk dei jobbe med skule 
oppgaver, frilek inne, spist og lekt ute i friminuttet. Dei har vert på kulturskulen og    etterpå 

gjekk turen til omsorgssenteret der dei song og tegna tegninger til dei som var der. 
  

Vi ønsker at desember skal være en rolig og fredfull tid uten for mye på planen der vi kan 
synge julesanger, kjenne lukten av julekaker, leke og få tid til å være i leken, dei som vil kan 
få lage noen julegaver, så håper vi å få litt frost og snø i løpet av desember.  
Alle dei store avdelingene skal ha kvar sin glede kalender til advent. Vi ønsker å fokusere 
på det å dele, gi og glede andre. Kvar mandag vil vi ha samling der vi formidler 

julebudskapet og tenner adventslysene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktige datoer:  
4.12: Julefrokost kl. 07.30-09.30. Alle er hjertelig velkomne  
10.12: Nissefest.  De som har fri kan komme fra kl. 9.30-11.30. 
 
Med vennlig hilsen personalet på revehiet: Merete, Bertha, TorBjørn, Gunlaug og Jane  
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