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MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE DESEMBER 2014 

Hva har vi gjort forrige måned? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Denne måneden har vi hatt siste innspurt på temaet vårt. Vi har 
forberedt oss til Trollfest. Det har blitt maling av t-skjorter og øving 
på ”bukkene bruse” – både eventyret og sangen. På trollfesten fikk vi 
se eventyret på prosjektoren og vi sang ”bukene bruse” med musikk.  
Det ble også mange andre trollete sanger på festen. Det ble avsluttet 
med ”Dovregubbens hall”. Noen av barna syntes den ble litt i 
skumleste laget på slutten, men det gikk fort over. 

Det har blitt jobbet videre med språkgrupper og begrepsutvikling. 
Barna blir delt inn i grupper etter alder og nivå. Til de aller yngste 
bruker vi paden og programmet Pegasus. I programmet Pegasus 
leser vi gjerne bok og støtter med PCS symboler, slik at det blir enda 
mer visuelt og lettere å lære nye ord. De eldste liker også dette, men 
trener også med lottospill.  

Når vi har vært på fotballbanen så kombinerer vi grovmotorisklek og 
hinderløype med begrepsutvikling. Her får de erfare på egenhånd 
hva begrepene innebærer. Masse gode ord lærer de! Over, under, 
gjennom, krabbe, løpe, hoppe, danse, klappe, kroppen, de ulike 
kroppsdelene etc. Samtidig får de masse fysisk aktivitet.  Barna like å 
lære på denne måten.  

Vi har vært på turer i nærmiljøet også denne måneden. Vi går korte 
turer, sånn at barna får gå mest mulig selv. Viktig å kjenne på 
mestringsfølelsen. Det har blitt plukket inn kongler i ulike størrelser 
som vi skal lage noe fint med. Her får vi øve på telling Mange av 

Denne måneden blir det jobbet med forskjellige formingsaktiviteter. Vi 
bruker sansene og utforsker ulike materialer. 

Det blir adventsstund, julesamlinger, trekking av kalender og øving på 
julesanger.  

Vi prater om julenissen og forbereder oss og gleder oss sammen med 
barna. En stor slager pleier å være ”på låven sitter nissen”.  

Fredag 12.12 blir det luciafeiring sammen med dere foreldre. 

Fredag 19.12 er det nissefest i barnehagen. Vi synger julesanger og 
spiser nissegrøt. Kanskje kommer nissen på besøk;-) 

1. desember begynner Ailo på avdelingen. Han er 11 mnd. Vi 
ønsker han hjertelig velkommen til Huldrene. 

Telefonnr. til Huldrene er: 91004703 

Bading:  

Mandag 15/12 - Mie Helen og Tuva 

 

 

 



	  

 

 

  

barna er blitt kjempe god på tall og telling. Vi prater også om stor og 
liten.  

19. november hadde vi besteforeldre dag. Vi bakte og malte på 
julepynt. Var en kjempekoselig dag og vi takker for alle 
besteforeldrene og andre som stilte opp. 

Nå i slutten av måneden er vi begynt på pepperkakehjertene til 
kalenderen vår. Det gjenstår pynting, så er den klar til 1. 
Desember☺  

 

 

 

 

 

 

 

 


