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Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 49 
 

30.   
 

Uteaktiviteter og 
finmotorisk aktivitet 
 

01. 
 

Turdag 

02. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

03. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

04. 
 

Vi lager hemmeligheter 
og pakker inn. 

Uke nr 50 
 

               07. 
Uteaktiviteter  - 
hinderløype 

08. 
Turdag 

 

09. 
Tur til pepperkakeøya 

10. 
Grupper på tvers 

11. 
Luciafeiring m/foreldre 

kl. 08.30 
Uke nr 51 
 

               14. 
Uteaktiviteter – 
ballspill og sykling 

15. 
Vi baker lussekatter 

                  16. 
Grupper på tvers  

e 

17. 
Grupper på tvers 

18. 
NISSEFEST 
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Uteaktivitet- 
hinderløype 
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Inne/ute lek 

23. 
 

Inne/ute lek 

24. 
JULAFTEN 

25. 
1. JULEDAG 

Uke nr 1 
 
Camilla og Christine fri 
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Inne/ute lek 

29. 
 

Inne/ute lek 

30. 
Inne/ute lek 

31. 
NYTTÅRSAFTEN 

01. 
1. NYTTÅRSDAG 

	  



	  

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE DESEMBER 2015 

Hva har vi gjort? 
Denne måneden har vi hatt siste innspurt på temaet vårt. Vi har forberedt oss til Trollfest. Det har blitt 
maling av t-skjorter og øving på ”bukkene bruse” – både eventyret og sangen. På trollfesten fikk vi se 
eventyret på prosjektoren og vi sang ”bukene bruse” med musikk. Det ble også mange andre trollete 
sanger på festen. Det ble avsluttet med ”Dovregubbens hall”.  

Vi har vært på turer i nærmiljøet også denne måneden. Vi går korte turer, sånn at barna får gå mest 
mulig selv. Viktig å kjenne på mestringsfølelsen. Det har blitt plukket inn kongler i ulike størrelser som 
vi skal lage noe fint med. Her får barna øve på telling og begreper spm stor og liten. 

Siste turen vi gikk øvde vi på å gå to og to. Holde hverandre i hånden. Det var ikke alltid let og holde 
hverandre, når det er mye artig å spennende å utforske langs veien. Øvelse gjør mester, så vi fortsetter å 
øve på tureen våre. 

Denne måneden har vi hatt et ekstra fokus på det å hjelpe. De eldste hjelper hverandre med påkledning, 
av og på med sko, sokker, i lek og andre hverdagssituasjoner. 

17. november hadde vi besteforeldre dag. Vi bakte og malte på julepynt. Var en kjempekoselig dag og 
vi takker alle besteforeldrene og andre som stilte opp. 

Nå i slutten av måneden har vi laget pepperkakehjerter til kalenderen vår. 

  



	  

 

	  

Hva vi skal jobbe med i Desember? 
Denne måneden blir det jobbet med forskjellige formingsaktiviteter. Vi bruker sansene og utforsker 
ulike materialer. 

Det blir adventsstund, julesamlinger, trekking av kalender og øving på julesanger. 

Vi prater om julenissen og forbereder oss og gleder oss sammen med barna. En stor slager pleier å være 
”på låven sitter nissen”. 

Onsdag 9.12 reiser vi med buss til pepperkakeøya på Kleppestø. Vi smører mat og spiser lunsj 
mens vi er der. Hvis noen foreldre har anledning og ønsker å være med, så bare gi en lydJ  

Fredag 11.12 blir det luciafeiring sammen med dere foreldre. Vi er på avdelingen og venter 
sammen med barna på at Hauken kommer i luciatog gjennom avdelingen. 

Fredag 18.12 er det nissefest i barnehagen. Vi synger julesanger og spiser nissegrøt. Kanskje 
kommer nissen på besøk;-) Fint hvis barna kan ha røde klær på og en nisselueJ  

 


