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Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 48 
 

28.   
 

Tur i nærmiljøet 

29. 
 

Vi lager hemmeligheter 

30. 
 

Pynter ferdig 
pepperkakehjertene 

01. 
 

Vi lager hemmeligheter 

02. 
 

Vi lager hemmeligheter 
og pakker inn. 

Uke nr 49 
 

               05. 
Tur i nærmiljøet 
 

06. 
Inne/ute 
aktivitet 

 

07. 
Vi lager hemmeligheter 

 

08. 
Vi lager hemmeligheter 

 

09. 
Lager lussekatter 

Uke nr  50 
Øygynn ferie 
 

               12. 
Tur i nærmiljøet 

13. 
Luciafeiring m/foreldre 

kl. 08.30 

                  14. 
Inn/ute aktivitet  

 

15. 
Bethina og William 

begynner 

16. 
NISSEFEST 

 
Uke nr 51  
Øygunn ferie 
Camilla ferie 21.,22. og 
23. Des. 

               19. 
 
Inne og ute aktivitet 
  
 

20. 
 

Inne/ute lek 

21. 
 

Inne/ute lek 

22. 
 

Aktiviteter 

23. 
 

Aktiviteter 

Uke nr  52 
Camilla ferie 
Øygunn ferie 
 
 

               26. 
 

2. juledag 

27. 
 

Inne/ute lek 

28. 
 

Inne/ute lek 

29. 
 

Inne/ute aktivitet 
 

30. 
 

Inne/ute aktivitet 

	



	

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE DESEMBER 2016 

Hva har vi gjort? 
Denne måneden har vi hatt siste innspurt på temaet vårt. Vi har øvd 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. Vi avsluttet fellessamlingen med at trollet 
kom på besøk og vi dramatiserte sammen med barna. Barna byttet på å være “de tre bukkene bruse”. 

Vi har vært på turer i nærmiljøet også denne måneden.  Det har blitt plukket inn kongler i ulike 
størrelser som vi skal lage noe fint med. Her får barna øve på telling og begreper som stor og liten. 

Vi har også sett og smakt på istappene som vi har funnet på tur. Alltid like spennende å ta på. 

Mandag  21. november hadde vi besteforeldre dag. Vi bakte og malte på kongler sammen med 
maurtuen. Det var dumt at så mange var syke, men det ble en kjempekoselig dag for de to som var der. 

Nå i slutten av måneden har vi laget pepperkakehjerter til kalenderen vår og pyntet de. Vi har pyntet 
avdelingen og feiret barnehagen sin 10 årsdag med klovn og fest. 

Fra mandag 28. Desember har vi startet opp med adventsamling der vi øver på luciasangen og andre 
julesanger. 

 

 

  



	

 

	

 

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 luciasangen og julesanger. 

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

Tirsdag 13.12 blir det luciafeiring sammen med dere foreldre. Vi er på avdelingen og venter 
sammen med barna på at Hauken kommer i luciatog gjennom avdelingen. 

Torsdag 15.12 begynner Bethina (snart 1 år) og William (snart 2)) på avdelingen. Vi ønsker de 
hjertelig velkommen. 

Fredag 16.12 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  

 


