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Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 48 

Ordensbarn: 

Robin og Carmen 

 

                                 1. 

TURDAG 

                   2. 

 Aktiviteter i barnehage 

Uke nr 49 

Ordensbarn: 

Nora og Pål 

 

                5. 

Hedda 5 år 
               6. 

TURDAG 
                 7. 

VilVite  
             8. 

TURDAG 

 

                  9. 
Aktiviteter i barnehage 

Uke nr 50 

Ordensbarn: 

Erik og Hedda 

               12. 
Aktiviteter i barnehage 

               13. 

LUCIA  

Lucia frokost 

                  14. 

Førskolegrupper  
             15. 

TURDAG 
 

                 16. 

NISSEFEST  

Uke nr 51 

Ordensbarn: 

Lukas og Emilis 

 

 

           19. 

Aktiviteter i barnehage 

               20. 

TURDAG 

Corneliuss 5 år 

(26.12) 

                  21. 

Førskolegrupper 
   

              22. 

TURDAG 

Henrik 5 år 

 

                 23. 

Sebastian  5 år 

(25.12) 

  
Uke nr 52 

Ordensbarn: 

 

              26. 

2. juledag 

BARNEHAGE 

STENGT 
 

             27. 

 

Juleaktiviteter 

                28. 

 

Juleaktiviteter 

            29. 

 

Juleaktiviteter 

           30. 

 

 



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 de tre små griser og ulven  

som skal stilles ut på pepperkakeøyen på Kleppestø. I år skal vi 

også ha engen pekerkake by i barnehagen som skal stilles ut på 

fellesrommet med offisiell åpning den 1.desember.  

Besteforeldre dag var en koselig dag med besteforeldre, vi 

bakte pepperkaker. Vi hadde juleverkstedet oppe i grillhytten, 

hvor alle fikk sydd hjerter, juletrær og laget juletre pynt. Dette 

var ikke bare gøy og stas (for store og små) men også en 

kjempe fin finmotorisk øvelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”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. 



 

 

Vi har vært i kirken og deltok i barnegudstjeneste hvor 

haukene deltok i Juleevangeliet.  

 

 

 

 

 

 

Barna har blitt kjempe flinke til å lage mat i barnehagen. Det er 

ordensbarna som hjelper til hver uke. 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.  

 

7 desember skal vi på vilvite. 

 

Lucia frokost markerer vi 11 desember med å invitere foreldre til 

frokost med luciaboller og kakao og Haukene går i luciatoget fra 

avdeling til avdeling. Frokosten starter kl 08.30.  

 

Nissefest 16 desember  

med ekte nisse, julegave, grøt  

og juletregang ute. 

 

 


