
 

                                 T ema: Vi gikk en tur i skogen   

Mål: gi barna varierte naturopplevelser som igjen gir de gode læringssituasjoner og flere 

erfaringer  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Uke nr  49 

 
Ordensbarn: 

Nora og Mia 

              1.  

Juleverksteder  

                2. 

     Kaja 5 år  

Tara Michell 5 år  

        TUR 

             3.  

Språkgrupper  
                 4. 

Maria 5 år 

 Kirke besøk  

                   5.  

 

FØRSKOLEGRUPPE 

 

 

Uke nr  50 

Ordensbarn: 

Maria og 

Victoria 

 

              8. 

 Kiara 5 år 

Juleverksteder  
 

               9. 

 

           TUR  

              10. 

 

Språkgrupper 

                11. 

 

             TUR  

               12. 

  

     LUCIA 

 
Uke nr  51 

 
Ordensbarn: 

Trym og 

Henry 

 

              15. 

 

Juleverksteder 
 

               16. 

     

         TUR  

               17.  

 

Språkgrupper  

                18. 

 

             TUR  

                 19.  

Uke nr  52 

 
Ordensbarn: 

Kaja og Lotta 

 

              22. 

 

   JULEKOS 

              23. 

           

JULEKOS 

                24. 

 JULAFTEN 

BARNEHAGE 

STENGT 

               25. 

1. JULEDAG  

BARNEHAGE 

STENGT       

                 26.  

2. JULEDAG  

BARNEHAGE 

STENG 

Uke nr  53 

 
Ordensbarn: 

Oliver og Pål 

        29. 

Oda 5år(26.12) 

         30. 

Kasper 5 år  

         31.             1. 

Lucas 6 år 

          2. 

NISSEFEST 



 

                                             

                                         MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

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

Tiden flyr og vi har allerede kommet til desember!  

I november måned har vi kost oss med våre hemmelige store 

og små juleprosjekter, vi har bakt og laget flotte 

pepperkake GRILLHYTTE som skal stilles ut på 

pepperkakeøyen på Kleppestø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteforeldre dag var en koselig dag med besteforeldre, vi 

bakte pepperkaker og hadde sykrok oppe i grillhytten, hvor 

alle fikk sydd hjerter, juletrær og snømenn. Dette var ikke 

”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 09:15.  

 

 

 

 



 

bare gøy og stass (for store og små) men også en kjempe fin 

finmotorisk øvelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 typer 

fiskeslag. Men vi bruker ikke bare smakssansen. Med mat 

som pedagogisk verktøy tar barn i bruk fantasien, den 

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 tradisjoner knyttet til høytider og religioner. 

 

4. 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.  

12. 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. 

 

 

 

 



 

kreative 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trym, Phillip, Fillip, Jonas, Oliver, Lucas, Judith, Lene 

Marie, Signhild, Victoria, Oda, Davis,Kiara og Theo har 

vært på Teater og truffet spøkelset Oktavia på DNS. Dette 

var veldig spennende  

Vi går inn i en ny prosjektplan: Vi gikk en tur i skogen. Vi 

gikk en tur i skogen, under en stein fant vi opplevelser, oppi 

et tre fant vi mestring, i maurtua fant vi undring og rundt 

bålet fant vi glede og humor. Vi på Haukene ønsker å gi 

barna varierte naturopplevelser som igjen gir dem gode 

læringsituasjoner og flere erfaringer. Vi ønsker at barn 

lærer å bli glad i naturen, får et eierforhold til den og 

lærer å ta vare på den. Vi ønsker at barna får oppleve 

motorisk mestring, tar i bruk fantasien og kreativ tenkning. 

Derfor går vi på tur! Veien til turmålet er en viktig del av 

turen. Å komme seg ut, gå sånn passe langt med en liten 

sekk på ryggen, hoppe litt i søledammer eller skli litt på 

isen, for så å sitte forholdsvis tørt under presenning og 

kose seg med varm kakao. 

 

 

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) !!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 


