
 

                     Humlene, desember 2022 

Månedsbrev 

I november har vi hatt fokus på inkludering og vennskap. 

Uglene har vært på ugletur og arbeidet med boka fuglefesten der de har laget konkreter til boka.  

Dragene har hatt fokus på vennskap og samarbeid. Vi har arbeidet med temaet gjennom samlinger 

og samtaler. Vi har hatt noen flotte turer i ruskevær og møter stadig på vår nye venn Olle Bolle og ser 

på huset hans. 

 

Humlebarna har noen fantastiske refleksjoner rundt vennskap og samarbeid. 

 

I desember blir temaet JUL       

 

På Humlene tar vi utgangspunkt i «JUL i svingen» som kalender. 

Serien tar for seg historier med varme, humor og nærhet. Det at mennesker er forskjellige og kanskje 

litt rare – noe som er fint. Den ser også på at ikke alle feirer jul og at noen feirer jul litt annerledes. 

Luciadagen 13.desember markeres i barnehagen fra kl.15.00-16.00. 

Hjertelig velkommen !!!!! 

Ellers ser vi alle frem til en desembermåned med juleaktiviteter, med fokus på det å ta varer på 

hverandre og kose oss sammen       

 



 

HUMLENE Tema for perioden: 

Emneplan for desember: JUL 

 

 

 

 

Mål Litteratur /kalender Barn medvirkning Personalet skal for å nå 
mål i perioden 

Hovedmål 
1: 
Gi barna felles 
opplevelser 
gjennom valgt 
litteratur og 
julekalender. 
 

Hovedmål 
2: 
Ivareta barnas 
behov for 
omsorg, samt 
fremme læring 
og danning og 
gi mulighet og 
rom for 
medvirkning. 

Eventyr/kalender: 
Jul i svingen 
 
 
 

 

Rammeplanen sier: 
At barna skal få en forståelse for 
at det mange ulike måter å 
forstå ting på og leve sammen 
på. Samt bidra til å utvikle 
barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre og for 
mennesker med ulik kulturell, 
religiøs og livssynsmessig 
tilhørighet(Kunnskapsdepartem
entet, 2017). 
 
  

 

Skape et inkluderende felleskap 
gjennom lek, bøker, samtaler og 
undring rundt det som skjer 
rundt og i julen. 
 

• Gi felles opplevelser 

• Legge til rette og 
inspirere til lek 
 

Fokusord 
og 
begreper  

Sang, rim og regler Aktiviteter og 
opplevelser 

Formingsaktiviteter 

Vennskap, 
glede, varme 
og humor og ta 
vare på 
hverandre. 

Julesanger 
Luciasang 

 

Juleverksted, Luciadagen, 
baking av julekaker, julekonsert 
i Bjergsted. Grøtfest, Julebesøk 
hos Olle Bolle og turer i 
nærmiljøet. 
 

 

Juleverksted 

 

 


