
 

INFORMASJON – DESEMBER 2020 
 

I november jobba me med temaet «meg sjølv, og andre» med fokus på vennskap. Kva er ein venn? Har alle ein 

venn? Korleis snakkar me til- og om andre?  

I ei av samlingstundene hadde den vaksne med seg to epler som ungane skulle få 

beskrive. I utsjånad var dei ganske like, men det ungane ikkje visste var at det eine eple 

vart «dunka» eit par gonger på førehand for og visualisere bodskapen. Den vaksne 

starta med og beskrive det eine eplet med positive ord, og eplet gjekk rundt til ungane 

slik at dei fekk gjere det samme. Deretter tok den vaksne opp det andre eplet (det som 

var «dunka» på førehand), og fortalde at ein ikkje likte eplet, det hadde feil form, feil 

farge, smakte sikkert ikkje noko godt etc. Og ungane fekk gjere det same. Her var det 

ikkje alle som ville sei noko, og ansiktsutrykka på nokon ga utrykk for at dei ikkje synst 

det var noko greit. Detetter delte ein begge epla i to, og studerte innsida. Eplet det vart 

sagt ufine ting til var brunt på innsida, og kan samanliknast med det som skjer med ein 

person når nokon behandlar oss dårleg gjennom ord og handlingar. Når slike 

handlingar skjer gjenntatte gonger, vert det kalla mobbing. Og ein som vert mobba får 

det vanskeleg på innsida, men det er ikkje alltid det går an å sjå det på utsida av personen. Dersom me ikkje hadde 

delt eplet i to, ville me ikkje sett kor vondt det fekk av alle dei stygge orda. – Eit eple kan ikkje gjere så mykje for og 

stoppe at det vert sagt og gjort dårlege ting, men både vaksne og ungar kan sei ifrå. Stå opp for kvarandre, og vere 

ein god venn. Sei stopp, eller sei ifrå til ein vaksnen dersom nokon vert behandla dårleg.  

Desember: Hei – hå, no er det jul igjen, snart… Me ønskjer å skape ei roleg advent- og førjulstid på avdelinga. Men 

nokre aktivitetar vert det, og ikkje alle kan me fortelje dykk foreldre om. Nokre gode «hemmelegheiter» vert det på 

avdelinga denne månaden.   

I samlingstundene har me ein «raud koffert» kvar dag. I denne vil me mellom anna legge oppi ei pepperkake / og eit 

raudt hjarte med gode ord som «dagens barn» får med seg heim.  

Nava Jyoti & omvendt julekalender – Det er frivillig å delta på dette. Dersom det er nokon som ønskjer å gje til Nava 

Jyoti (20kr) vert det sett fram eit merka glas oppe på avdelinga. Pengane går i sin heilheit til Nava Jyoti – prosjektet. 

Torsdag 3. desember vert det avdelingsvis adventsamling v/Trond Johansen (prest). Gje beskjed til personalet 

dersom de ikkje ynskjer at barnet skal ta del i denne samlinga.   

Mandag 14. desember skal me glede dei eldre med song utanfor sjukeheimen. 

Tysdag 17. desember er det Nissefest i barnehagen. I år vert denne gjonnomført avdelingsvis. Ungane kan kle seg i 

raude, grå eller blå nisseluer om dei ynskjer, og det vert servert risgraut til lunsj. De treng difor ikkje nistepakke 

denne dagen. Tru om nissen har anledning til og ta turen innom i desse pandemitider? 😉  

Minner om personalet sin planleggingsdag mandag 4. januar. Då er barnehagen stengt. 

Er det ellers noko de lurar på – ta kontakt! 😊 

Mvh, personalet på Loftstova 

v/Nina, Liv, Kari Beate, Linda, Nils Einar, Helle Kristin, Eirik og Kathrine. 

 


