
                    Tema:Jul og vinter  Spurvene DESEMBER 2015

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 49
(30.11-4.12)

Gruppedag Turdag Gruppedag Kirkebesøk for de 
eldste barna

Fellessamling – juleevangeliet

Hipp hurra Hedda 4 år 5.12!

Uke nr 50
(7-11.12)

Gruppedag Tur inn til 
pepperkakeøyen

Baking til Lucia Hipp hurra 
Alexandra 3 år!

Lucia

Uke nr 51
(14-18.12)

Gruppedag Turdag Gruppedag Hipp hurra Henrik 
22.12, Sebastian 
25.12 og Cornelius 
26.12!

Nissefest

Uke nr 52
(21-25.12)
 

Juledager – egen plan 
for uken

Juledager – egen 
plan for uken

Juledager – egen plan 
for uken

Julaften – 
barnehagen stengt

1 juledag – barnehagen stengt

Uke nr 53
(28.12-1.1)

Juledager – egen plan 
for uken

Juledager – egen 
plan for uken

Juledager – egen plan 
for uken

Nyttårsaften – 
barnehagen stengt

1 nyttårsdag – barnehagen 
stengt

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi avsluttet prosjektet vårt omhandlet naturen. Vi har vært på turer, undret og vært nysgjerrig på ting i 
naturen. Vi har ikke fått gjort ferdig bordet, eller arbeidet med gamle jernstengene. Det må vi se om vi evt kan få gjort på 
nyåret. 

Vi har begynt juleforberedelsene. Vi har snakket om hvem som har bursdag på julaften, og laget pepperkakehjerter til 
adventskalenderen vår. Vi har også laget kort til hverandre med fine ord om barnet, sagt av de andre barna. Det har vært 
besteforeldredag, som var kjempe koselig. Takk for besøket! Vi har også levert bidrag til pepperkakeøyen.

Vi har arbeidet masse med forming, og laget julegaver. Vi er nesten i mål med dette :-) Det blir nok litt formingsaktivitet 
neste måned også. Ellers har vi pyntet avd med rød juletape i vinduet, lys, figurer fra juleevangeliet og skal også få på plass 
juletre. 

Vi har hatt noen språkgrupper denne måneden, og jobber ellers masse med språkstimulerende aktiviteter i hverdagen og 
samtaler. Det har også vært en god del grupper med sansemotorisk aktivitet. Vi har massert føtter, rullet over hverandre,  
rullet massasje ball på ulike kroppsdeler, lekt med magisk sand osv.

Det er også et stort fokus på følelser og vennskap. Vi leser bøker om venner, å være alene, og samtaler med barna om dette. 
Ingen skal føle seg alene. Vi øver på å regulere følelsene våre. Hva gjør vi dersom vi føler oss sint? Vi prøver å legge til 
rette for gode muligheter for gode samspill. På dette områder er det fint om dere foreldre engasjerer dere også. Prat med 
barna hjemme om venner og passe på hverandre. Tenk over om det er noen barn du lar få være med hjem hver dag, mens 
andre tar du aldri med. Dere kan hjelpe å bygge gode relasjoner og vennskapsbånd mellom barna, som vi kan spille videre 
på i barnehagen. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Den neste måneden vil bli preget av juleforberedelser og koselige, rolige stunder sammen i fellesskap. Vi skal glede oss, 
være spente og dele barnas forventninger. Vi ønsker at barna skal få en rolig adventstid, med minst mulig stress. Derfor 
legger vi ikke opp store planer, foruten allerede fastlagte dager med aktivitet. 

Vi skal lage ferdig julegavene. Det blir advent samlinger hvor vi skal formidle juleevangeliet og barna skal få trekket 
pepperkakehjerte fra julekalenderen vår. Det blir også tid for noen turer, språkgrupper og sansemotorisk aktivitet. Kanskje er 
vi så heldig at vi får snø ila desember? Da tar vi oss en ake dag. Planer kan fort bli endret, om barna ønsker det eller det er 
hensiktsmessig. 

De eldste barna skal få være med på kirkebesøk i desember. Da har de eget opplegg nede i kirken. Hva vet barna om hvorfor 
vi feirer jul? De yngste barna vil da ha eget opplegg i barnehagen. 

4.12 skal haukene ha fellessamling for oss som handlet om juleevangeliet. Vi skal også ha bakedag hvor vi skal bake 
lusekatter til Lucia. I tillegg skal vi ha en skikkelig kose dag hvor vi skal besøke pepperkakeøyen. Spise boller eller 
lignende, og ha det kjekt i fellesskap. 

Vi inviterer til Lucia frokost fredag 11.12 kl. 0830. Da blir det lusekatter, kakao og kaffe. 

Fredag 18.12 er det nissefest med julegrøt til lunsj. Det blir juleaktiviteter, og kanskje nissen kommer på besøk?

Vi ønsker dere alle en riktig god adventstid!



Praktiske opplysninger:

 Lekedag kun siste fredag hver mnd. 

 Ikke kom under frokost fra 0830-0900.

 Huske å merke alt tøy! Vi forventer at dere holder orden i garderoben. Barnet må ha nok skift, og etter årstid! 

 Planer kan endre seg, gi beskjed om dere blir senere enn 0930

 Torsdag 3.12: Kirkebesøk for de eldste barna 

 Fredag 4.12: Haukene har fellessamling om jule evangeliet

 Tirsdag 8.12: Tur til pepperkakeøyen

 Fredag 11.12: Lucia frokost kl. 0830

 Fredag 18.12: Nissefest m/julegrøt

 Vi skriver dagen i dag på tavlen, og legger ut på facebook siden vår. Spør oss 
gjerne hva vi har gjort også! Engasjer deg!

 Ta kontakt om dere lurer på noe.




