
Månedsbrev for desember inne på Middagstuva 

 

Hver mandag i desember har vi begynt med felles 
adventsstund for hele barnehagen. Her har vi tent lys, 
og sunget julesanger sammen. Vi hadde også besøk fra 
kirken, og de spilte julesanger og fortalte om 
juleevangeliet for oss. Dette er med på å gi barna 
kjennskap hvorfor vi feirer høytider og tradisjoner i den 
kristne kulturarven nå i jula.  

 

Vi har hatt besøk av rampenissen denne måneden. Noe som har 
vært til stor glede for både små og store på avdelingen. 
Rampenissen har fått gjort mange nissestreker, og vi har tatt bilde 
av og hengt opp dette etter hvert som dagene har gått. Slik at 
barna kan studere, minnes og se hva rampenissen har gjort og for 
at dere foreldre får sett. 

  

Vi har hatt to bakedager sammen med barna denne måneden. Der vi har bakt 
lussekatter og pepperkaker. Og vi har hatt juleverksted sammen med barna. Her har 
de i år fått velge helt selv hva de ville lage i julegave til mamma og pappa. Barna har 
limt, malt og pyntet med glitter. Barna på Middagstuva er veldig glade i å holde på 
med ulike aktiviteter. Og vi ser at barna føler mestringsglede og stolthet over det de 
lager. Vi lar barna prøve selv og de får bruke den tiden de trenger. Noen bruker god 
tid, mens andre er raske.  

 

 

 

 

 

 

 

I år fikk vi og besøk av 8.klasse ved Glomfjord skole. De var sammen med oss i 
mange timer, og de store barna tok med seg barna på Middagstuva med på ulike 
leker både inne og ute. De fleste barna inne på Middagstuva syntes det var veldig 
gøy og spennende å få være sammen med noen større barn, og noen få syns det var 
litt skummelt. Ute akte de store med de små, og inne satt de rundt på forskjellige 



bord og gjorde ulike aktiviteter. De store var også gode på å hjelpe barna på 
avdelingen, om de trengte hjelp med noe.  

Vi gikk Lucia tidlig på morgenen for foreldrene. Barna 
sang i luciatoget, og så fremførte de noen sanger. Etterpå 
fikk barna og foreldrene servert lussekatter, pepperkaker, 
kaffe og kakao. Når foreldrene var dratt, gikk vi inn og de 
som ville spiste frokost. Senere på dagen gikk vi på besøk 
til omsorgsboligen. Der sang barna for de eldre, og 
etterpå fikk barna servert vafler og julekaker.  

 

Som avslutning på desember 2018 hadde vi grøtfest for barna. 
Da spiste vi god grøt til lunsj, barna fikk besøk av nissekona som 
hadde med en liten godteripose til hvert barn og vi så på en 
julefilm sammen etterpå.  

Ellers ønsker vi at dere er litt obs på værskifte som er ute nå, slik 
at dere får med dere rette uteklær og skiftetøy til barna på 
avdelingen.  

Gi oss gjerne tilbakemelding om det er noe dere ikke synes 
fungerer eller noe dere synes funger godt, som dere ønsker at vi 
fortsetter med. Vi ønsker dere alle riktig godt nyttår!  😊  

Mvh Charlotte, Marita, Torill, Deborah, Veronica og Tove. 
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