Månedsrapport desember 2021 Hvitveisen
I desember har vi fokusert på fagområdet «Etikk, religion og filosofi» fra rammeplanen for
barnehager, og der står det blant annet at personalet skal «gi barna kjennskap til og markere
merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven …» I Skogkanten barnehage
får barna kjennskap til høytiden jul ved at vi markerer merkedager som Lucia og de fire
søndagene i advent, samt tradisjoner som nissefest, julebord og julekalender.
Når det gjelder advent, så har vi gjennomført fire felles samlinger med hele barnehagen.
Da har vi tent adventslys, og sunget tradisjonelle julesanger som for eksempel «Tenn lys».
Barna har også fått høre en kristen fortelling om Jesusbarnets fødsel. Videre har vi hatt
nissefest, og den kan på mange måter minne om en tradisjonell juletrefest. Vi gikk rundt
juletreet, sang julesanger, spiste risengrynsgrøt og fikk besøk av nissen (som hadde med
godteriposer!). 13. desember var det tid for å markere Luciadagen, men på grunn av at
barnehagene i Lillestrøm kommune ble satt på gult nivå, så måtte vi endre litt på gjennomføringen. Det endte med at førskolebarna gikk i luciatog utendørs, mens de andre barna fulgte
spent med gjennom vinduene. Mot slutten av måneden hadde vi julebord for barna, med et
tradisjonelt julemåltid bestående av medisterkaker, medisterpølser, poteter, grønnsaker,
surkål, brun saus og tyttebærsyltetøy. Maten falt i smak, bortsett fra surkålen som de fleste
var skeptiske til (men det var noen få modige sjeler som turte å smake på den!).
Gjennom hele desember har vi telt ned til juleaften med vår egen julekalender. På Hvitveisen
pleier vi å klippe ut et stort, rødt hjerte til hver person på avdelingen, både barn og voksne.
For hver dag trekker vi ett hjerte, og så skal alle si noe fint om den personen som eier hjertet.
I år har barna blant annet sagt «Jeg er glad i deg», «Jeg liker å leke med deg» og «Du er en
god venn». Gjennom denne kalenderen får barna øvd seg på å vise omsorg ovenfor hverandre,
og de ser hvor glade andre kan bli av gode ord og handlinger. Det er også en øvelse i å ta imot
omsorg, for det er ikke alle som syns det er så lett å ta til seg ros fra andre. Vi ser at denne
julekalenderen er med på å styrke fellesskapet i gruppen.
Ellers må vi nevnte at Rampenissen har vært på besøk, og han har blant annet tegnet på
speilet, flyttet på klær, pyntet avdelingen med dopapir, og arrangert pepperkakefest med
dukkene. Rampestrekene har ført til både latter og undring blant barna.
Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!
Hilsen oss på Hvitveisen

