
Desember på Trollslottet  

uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

48 28. 

Adventsstund 

på Trollskogen 

 
 

29. 

Juleverksted  

 

30. 

Juleverksted 

 

1. 

Juleverksted 

 

2. 

Juleverksted 

 

Lunsj: 

lappskaus 
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49 5. 

Adventsstund 

på Trollhaugen 

 

 
 

6. 

Juleverksted 

 
 

Foreldregrøt 

Fra kl 15.30 

7. 

Juleverksted 

 

8. 

Juleverksted 

 

9. 

Juleverksted

 
Lunsj: Pasta 

bolognes  
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50 12. 

Adventsstund 

påTrollstua 

 

 

13.  

 
Starter ute kl 

16.00 

14. 

Juleverksted

 

15. 

Juleverksted 

 

 

16. 

Julebord  
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51 19.  

Adventsstund 

på Trollslottet 

 

 

20. 

Nissefest  

 

 

21. 

  

 
 

22. 

 

 
 

23. 

Lunsj: 

Tapas fra 

fryseren 
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Desember på Trollslottet  

Desember har kommet og det nærmer seg jul. Som dere ser på månedsplanen blir det mye 

juleverksted på avdelingen. Hver dag blir det litt forberedelser til jul, så det blir mange 

hemmeligheter for dere foreldre denne måneden.  Avdelingen vil bli pyntet og vi skal høre på 

julemusikk og ha en fin førjulstid sammen med barna. 

 Vi får en ny jente på Trollslottet i desember som heter Freyja. Vi ønsker Freyja velkommen til 

oss. 

Vi har samlingsstund hver dag på Trollslottet hvor vi tenner vi lys og vi setter opp et hjerte i 

adventskalenderen vår. Vi bruker tallremsa og tallsymbolene hver dag når vi teller oss fram til 

jul. Vi får besøk av nissens lille hjelper som er veldig glad i julesanger og julefortellinger. Han 

er også en liten rampenisse som liker og gjøre litt hyss, så vi får se hva han finner på i år.  

Det blir felles adventsamling for alle avdelingene hver mandag. I adventsamlingene tenner vi 

adventslysene, synge julesanger og får høre julefortellinger, gjerne dramatisert av barna. 

Vi har en postkasse på avdelingen  som vi håper blir fylt opp med julekort fra foreldre, 

besteforeldre eller andre i familien som har lyst og sende oss en hilsen. (Dere kan selvfølgelig 

legge kortene direkte i postkassen). Julekortene leser vi opp i samlingsstunden.  

Julesanger 

På låven sitter nissen 

Tenn lys (første vers)  

O jul med din glede.  

Luciasangen.  

Adventsvers av Inger Hagerup 

Musevisa.  

Jeg gikk meg over sjø og land.  

 

Tirsdag 6. desember inviterer vi foreldre og søsken til julegrøt på Trollslottet fra kl. 15.30. 

Hyggelig om dere har tid til å sette dere ned sammen med barn og spise litt grøt sammen med 

oss denne dagen. 

Tirsdag 13. desember er det luciafeiring ute i barnehagen kl 16. Førskolebarna går i 

Luciatog og vi serverer lussekatter og noe varm og drikke. Barna kan ha med seg hvit t-skjorte 

og glitter. 

Fredag 16. desember inviteres barna til julebord. Vi har julesamling og går rundt juletreet 

sammen med Trollskogen. Deretter blir det julemiddag og dessert på Trollslottet. Det hadde 

vært hyggelig om barna pynter seg litt.  



Tirsdag 20.desember er det nissefest for barn og personal. Barna kan kle seg ut som 

smånisser. Vi har nissesamling og vi spiser julegrøt denne dagen. Og hvem vet… kanskje 

kommer nissen på besøk.   

Juleåpning i romjulen er barnehagen stengt 27.12 og 30.12. 

Barnehagen er åpen 28.12 og 29.12. vi stenger kl 16.00 disse to dagene. Trollslottet og 

Trollskogen slås sammen, og vi er på Trollslottet. 

Vi ønsker dere en fin førjulstid og en riktig god jul og et godt nytt år. 

Hilsen Ilva, Allie, Kristian og Hanne Marit  

 


