
                                                    Månedsplan for Haukene – desember 2013 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

 

Fredag 

Uke nr 49 

 

 

               2. 

Adventsamling 

Juleaktiviteter 

Morten 5 år 

                3.  

Turdag 

Varmmat 

                4. 

Førskolegrupper 

 
 

            5. 

Kirkevandring 
                   6. 

Varmmat 

Uke nr 50                 9. 

Svømming 
Adventsamling 

Juleaktiviteter 

               10. 

Turdag 

Varmmat 

                 11. 

Førskolegrupper 

 

 

             12. 

Turdag 

                  13. 

Lucia 8:30 
Velkommen  

Ida 5 år  
Uke nr 51 

 

               16. 

Svømming 
Adventsamling 

Juleaktiviteter 

               17. 

Turdag 

Varmmat 

                  18. 

Juleaktiviteter 

             19. 

Turdag 
 

                 20. 

Nissefest  

Uke nr 52            23. 

Julekos  
              24. 

Julaften 

Barnehage stengt 

                  25. 

1. juledag 

Barnehage stengt 
 

              26. 

2. juledag  

Barnehage stengt 

                 27. 

Julekos 

               30. 

Julekos 
             31. 

Nyttårsaften 

Barnehage stengt 

 

 

 

 

  



                                                        

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi jobbet med denne måneden? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Tiden flyr og vi har allerede kommet i desember!  

I november måned har vi kost oss med våre hemmelige store og små 

juleprosjekter. Vi har laget vinterbilder og snømann både ute i snøen og 

inne av isoporkuler. Og ikke glem den flotte pepperkake-huset som skal 

stilles ut i pepperkakeøyet på Kleppestø fra mandag av  

5. november var vi i Erdal Kirke hvor vi sang på en kurs for Askøy 

kommunen. Barna var helt fantastiske og vi fikk stående applaus. 

Samme dagen feiret vi Astrid som fyllte 5 år. 

Vi har vært to ganger på svømming og barna storkoste seg!!!! Vi skal 

bade to ganger til i desember!  

 

 

Besteforeldre dag var en koselig dag med besteforeldre, foreldre, 

søsken som tok godt vare på de som ikke fått besøk den dagen vi 

bakte store pepperkaker hjerte til julekalender og laget vinter kort. Vi 

koste oss sammen når vi spiste lunsj oppe på Haukene.  

”Julen, julen, julen den er her.” .... iallefall nesten.  

Endelig er desember måned her og julen nærmer seg med stormskritt med alt 

mas og kjas og ikke minst kos og forventning. Barnehagen skal ose av stemning 

hele måneden. Lukt, smak, spenning, glede, sang og moro skal prege 

hverdagen. Møtevirksomhet og travle dager har vi pakket vekk denne 

måneden. Nå skal vi bare kose oss, og glede oss til jul. 

 

Vi har et stort ønske om at det skal yre av stemning på avdelingen, og at vi skal 

kunne gi barna noen andre opplevelser enn de får ellers i året. På avdelingen 

vil vi spille og bake til julemusikk. Vi øver på sanger som  ”på låven sitter 

nissen,” ” musevisa,” og « nå tenner vi det første lys». Julekalender har vi 

selvsagt også. Vi skal tenne lys i adventsstaken og vi skal ha advent 

samlingsstund mandager kl 10:00.  

 

I barnehagen vil julebudskapet også bli formidlet, men det er absolutt ikke 

snakk om noe forkynning. Rammeplanen sier: Norge er i dag et multireligiøst 

og flerkulturelt samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det 

mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med 

seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Barna skal få innsikt i 

kristne grunnverdier og deres plass i kulturen, og de skal få kjennskap til 



Thomas har et opplegg som handler om verdensrommet. Han og Johan, 

Nicholas, Andrea og Sixten har vært på biblioteket og lånte ulike bøker 

om planeter som vi har lest i samlingsstunder. Vi har hørt på cd og sett 

mange spennende filmer på data. Barna viser stor interesse for dette 

tema og vi kommer til å jobbe videre med det, bland annet lage modell 

av solsystemet av isoporkuler og gips.  

Gode stolen – vi er i gang med denne metoden og det viser seg at barna 

kjenner nå hverandre veldig godt og de er trygge på hverandre. De tør å 

sitte foran i samlingsstunden og ta imot ros fra de andre, noe som er 

viktig for å styrke deres selvtillit.  

Sixten 28. november – 5 år  

Vi har også vært på mange flotte turer med deilig mat på bålet. Barna 

har blitt kjempe flinke til å lage mat i barnehagen. De skreller, skjærer, 

rører og steker. Vi er opptatt av at matlaging i barnehagen gir barna 

felles positive opplevelser. 

I rammeplanen står følgende:  
”Barn skal få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for 
betydningen av gode vaner og sunt kosthold. ”  

Råvarer er et fantastisk verktøy som vi på Haukene bruker når barna 

skal stimuleres til å oppleve med alle sanser. På kjøkkenet blir lukte- og 

smakssansen utfordret i særlig stor grad. Barna kan for eksempel 

eksperimentere og smake på ulike krydder, ulike bærsorter eller 

forskjellige type fiskeslag. Men vi bruker ikke bare smakssansen. Med 

mat som pedagogisk verktøy tar barn i bruk fantasien, den kreative 

tradisjoner knyttet til høytider i religioner. 

 

5. desember kirkevandring  

 

Denne dagen skal vi i kirken hvor ansatte formidler  

juleevangeliet på en morsom og lærerik måte. 

 Barna får være medspillere og får kle seg ut som  

de tre vise menn, engler, Maria og Josef. Underveis i fortellingen  

beveger vi oss rundt i kirkerommet hvor det er satt opp kulisser.  

 

13. desember Lucia- toget.  

"Svart senker natten seg, i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. 

Inn i vårt mørke hus, stiger med tente lys, Santa Lucia, santa Lucia". 

Haukene går Lucia-toget i barnehagen   Denne dagen inviterer vi også 

Dere foreldre og søsken til å spise frokost sammen med oss kl 8:30. 

 

20. Desember Nissefest 

Barna kommer utkledd som nisser fra morgenen av. Vi skal kose oss med 

fellessamling, spise nissegrøt og selveste julenissen bruker også å komme på 

besøk.   

 

 

Utenom juleaktiviteter fortsetter vi med førskolegrupper, matlaging og turer.  

 

Vi skal også feire Morten og Ida som fyller 5 år i denne måned.   

 



tenkningen og skapergleden. Barn får videreutvikle kroppsbeherskelse 

(jeg kan!), grov- og finmotorikk og får gode muligheter til å praktisere  

 

og øve på hvordan de skal utøve god hygiene. 

Når barn lager mat og spiser sammen utvikler de sin sosiale 

kompetanse. Barn lærer å spise mer variert, blir tryggere og erfarer 

mestring, noe som gir positiv selvhevdelse. Under matlagingen og 

måltidet får barna gode muligheter til å hjelpe hverandre, utøve 

prososiale handlinger, vise empati. De må vente på tur, kommunisere 

med hverandre, trene på selvkontroll. Når barna spiser sammen med 

andre, deles matglede, de lærer høflighet ved matbordet, for eksempel 

forsyne seg med passelige store porsjoner, la andre få forsyne seg først, 

vente til alle har fått osv. 

 
Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? 

 

 

Permene. 

Pedagogisk dokumentasjon. 

Utstillinger inne og ute.  

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Neste måned skal vi innom alle fagområdene i rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

Etikk, religion og filosofi.  

Kommunikasjon, språk og tekst. 

Kunst, kultur og kreativitet. 

 

    Vi er også opptatt av at barna skal få være med å påvirke dagene sine i 

barnehagen, og det vil derfor kunne hende at prosjekter tar en annen vending 

enn vi i utgangspunktet hadde tenkt. Barna får selv velge lek og aktiviteter 

inne og ute. Barna selv velger tema vi snakker om i samlingsstundene våre. 

Barna får også selv velge hvor vi går på tur. 



 

 

 

KAKEMANN: 

 

750 g sukker 

 ½ l vann 

 5 ½ ts hornsalt 

 100 g margarin 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktive voksne? Praktiske opplysninger: 

Voksne på Haukene er engasjerte, aktive og nysgjerrige sammen med 
barna. 
 
 Vi undrer oss sammen med barn. 
 
Vi er tilstede. 

 

VIKTIG VIKTIG  
Byttetøy er kjempe viktig!!! Er det våte klær å ta med hjem, husk å fyll på i 
kurven når dere kommer tilbake.   

 
Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som er hvem sitt. Det 
skjer også at feile klær blir med barn hjem…og da er det bra om de er merket.  
  
Hjelp oss å holde orden i garderoben, klarer alle å holde orden på sin plass er 

mye gjort ☺  
 
Husk ryggsekk og vannflaske (disse kan være i barnehagen) 
 
Husk barna må ha gode klær som holder de varme når det er kaldt ute!!!! 



 1,25 kg mel 

 

 Margarin smuldres i melet. Resten has i. Kakene kjevles ut til ca 2 cm tykkelse og stekes på 180 grader til de er gylne. 

 

 Håper dere får en fin advents og førjulstid, med mange kosestunder på kjøkken!!! 

 

 

 

 

 


