
 

 

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER– HAUKENE 

TEMA: JUL OG JULEFORBEREDELSER  

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 49 1.-4. 
Ordensbarn: 
Julian og Storm 
Ukens tegn: JUL 

Juleverksted 
 
 

Tur 
Varm mat 

Førskolegrupper 
Språksprell 

Kirkebesøk 
På formiddagen 
Vi går fra barnehagen 
09.00 

Tur og varm mat 
Hipp hurra for Ludvig 5 

år     

Uke nr 50 7.-11.12 
Ordensbarn: 
Ludvig og Marius 
Ukens tegn: NISSE 

Juleverksted 
 
 

Tur 
Varm mat 
 

Førskolegrupper 
Språksprell 

Tur LUCIA FEIRING 

 
Uke nr 51 14.-18. 
Ordensbarn: 
Gjendine og Maren 
Ukens tegn: JULETRE 

Juleverksted 

 
 

Tur 
Varm mat 
 

FØRSKOLEGRUPPER 
 

Tur 
 

NISSEFEST 

 
Uke nr 52 21.-25. 
Ordensbarn: 
Andreas og Marcus 
Ukens tegn: PAKKE 

  
Juleverksted 
 
 
 

Tur 
Varm mat 

Førskolegruppe JULAFTEN 
 

1. JULEDAG 

ROMJULEN 
Uke 53 28.-30.12 

Felles plan for romjulen 
 

  NYTTÅRSAFTEN 1. NYTTÅRSDAG 



 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i november. 

Vi startet så smått med juleforberedelser. En flott pepperkake trehytte som vi har levert til 

pepperkakeøyen på Kleppestø senter. Vi har også laget pepperkakehjerter som vi skal ha i kalenderen vår. 

Vi hadde en veldig koselig besteforeldredag, med baking og pynting av juletreet vårt, og barna fikk opptre 

med en vennebyen julesang.  

Vi har hatt mange fine turer til leitet og brenneklubben. Men den gjeveste turen var nok den til Lyderhorn. 

En utrolig prestasjon av våre 5 åringer og kunne ikke vært gjennomført uten hjelp fra dere foreldre.  Barna 

er blitt tøffe turbarn som trosser vær og vind. 

Vi har lest bøker og hatt om eventyret «Rødhette», vi har også øvd på juleevangeliet. 

Noen julegaver har vi allerede startet på og da kommer spikke-kunnskapen til rette. Dere får vente i 

spenning og se hva vi har laget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hva vi vil jobbe med i desember: 

Denne måneden blir det mest jul og juleforberedelser. Vi skal ha adventsamlinger og trekking av pepperkakehjerter. Et 

besøk i kirken blir det og. Her spiller vi juleevangeliet og synger julesanger sammen med to andre barnehager. Hver 

mandag har vi juleverksted, hvor barna lager julegaver. Onsdager har vi språk i fokus og denne måneden er det 

«språksprell». Dette er et av verktøyene vi benytter i språkutviklingen for barn. 

Vi ønsker å invitere foreldre på nok en tur, denne gangen til Koldbeinsvarden. 

Dere er hjertelig velkommen i barnehagen 11.12 kl 08.30 i forbindelse med lucia dagen. 

Vi skal ha nissefest med besøk fra nissen selv.  

 

 

 

 

 

Praktiske opplysninger 

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at 

barnet har det som trengs.  

 Det blir foreldresamtaler 

 Lucia feiring 11.12 kl 08.30 

 Viktig info vil dere finne på 

hjemmesiden til barnehagen 

www.skogenbarnehage.no. 

  Mail: bente@skogenbarnehage.no  

 Minner på reglene vi ble enig om 

angående leker med i barnehagen. 

 
 


