
Evaluering 

av  

desember 

 

Godt nyttår alle sammen!  
 
Da er julemåneden over. Barna har fått være en del av mange 
gode juletradisjoner i barnehagen. En koselig tid for store og 
små. De siste dagene før jul var det nissefest med 
fellessamling, juleklær og langbord for begge 
småbarnsavdelingene med herlig nissegrøt. Barna fikk også 
med seg selvlagde julegaver hjem.  
 
Vi har vært på mange turer i desember. Barna liker aller best 
å gå til Fritidsgården. Å høre kua rauter, se den får mat og ikke 

minst se at den tisser er like kjekt hver gang.       

 
Vi har også vært i Åpen barnehage og i Ulsberget barnehage 
på tur. Noen ganger har turen vært sammen med Bamsebo 
og andre ganger har vi gått alene. Flere av dagene har været 
vært bra. Da har vi hatt med matboksene og drikkeflasker og 
barna har fått spise på tur. Skivene smaker ekstra godt ute.  
Ofte på turene våre kommer det to nyskjerrige kråker. De står 
fint på sidelinja og ser på når barna spiser til stor glede for oss. 
Etterpå er de raske med å forsyne seg av skorpene som ligger 
igjen.  
 
 
 

  
Tema: Eventyret om Skinnvotten  
 
Årets tema:  
Natur, miljø og teknikk 
Fokus fram til påske blir  
Farger og naturen  
 
Mål for denne perioden:  

1. Medvirkning for barna i hverdagen. Vi bruker barnas 
interesser i utforming av temaarbeidet om farger og 
natur.  

2. Få kjennskap til eventyret om skinnvotten 
3. Få kjennskap til sanger om dyrene i eventyret om 

skinnvotten. 

• Skinnvotten regle / sang 

• Bestemor skogmus vise  

• M – Æ sa en liten grønn frosk 

• Haren uti gresset  



• Mikkel rev 

• Jeg så en ulv 

• Bjørnen sover  
 
(de fleste av disse sangene ligger på youtube) 
 

4. Kortfilmer vi vil se: 

• Lion King – Hula (sang om et villsvin)(youtube) 
 

• Skinnvotten musikkeventyr – (youtube) 
• Helene harefrøken 

                        https://tv.nrk.no/se?v=OBUE14005108  

• Mikkel rev 
                        https://youtu.be/WcQ_yPAQg5c  

• bestemor skogmus flyvevise 
                       https://tv.nrk.no/se?v=MSUI17008216   
 

 
5. Barn i rolle – dramatisering av eventyret med barna 

Vi tar med oss tepper på tur til dramatisering.  
I barnehagen bruker vi teltet som skinnvott og 
dramatiserer sammen med barna.  

6. Fargen gul – vi leter etter fargen gul og tar bilder av 
dette. Bildene brukes kreativt.  

 
 
Spilledag:  
Vi tar fram brettspill og spiller helt enkle spill sammen med 
de eldste barna. Flere av barna har allerede funnet 
interessen for spill og blir med og spiller.  
Vi har enkle bildelotto og terningspill.  
Barna får trening i turtaking, øye – håndkoordinasjon, 
perspektivtaking, spilleregler og farger. 
 
 
Formingsaktiviteter:  
Barna prøver seg på maleaktiviteter og tegne og lime.  
 
Bading:  
Alle barna fått badet to ganger hver i høst. Det er fint å bidra 
med vanntilvenning. Det er en fin stund for to barn og et 
personal. Vi har fokus på glede i vann. Barna har tilgang på 
masse vannleker. Spennende for de fleste å bli dusjet.  
Vi fortsetter med bading hver uke.  
 
Film:  
Barna får se film på Smartboardet hver uke. Det blir en eller 
flere korte filmer med temainnhold (2 – 5 minutters filmer).  
Vi ser på film under et måltid.  
 

https://tv.nrk.no/se?v=OBUE14005108
https://youtu.be/WcQ_yPAQg5c
https://tv.nrk.no/se?v=MSUI17008216


 

 
Måltider:  
Det blir mat fra barnehagen til lunsj og fruktmåltid. Barna må 
selv ha med frokost. Grunnet koronasituasjonen er det 
personalet som smører maten tidlig hver morgen. Barna kan 
ikke selv smøre skivene sidene.  
 
Samling: 
Vi har temasamling hver dag under måltidene. Kjekt for 
barna med sanger og historier når de har spist en stund og 
ellers blir utålmodige ved bordet. Dette er god 
språkstimulering og trening av konsentrasjon og 
oppmerksomhet. Kjekt å høre den gode språkutviklingen hos 
barna i fra tidlig høst og fram til nå. Det er kommet mange 
nye ord.  

 
 

 

Annen  

informasjon 

 
Foreldresamtalene blir unnagjort i januar.  
 
Husk!  Barna holdes hjemme dersom de har 
luftveissymptomer eller feber.  
 

Gi oss ALLTID beskjed dersom ditt barn ikke kommer i 
barnehagen. 

 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere lurer på 

noe. Vi ønsker medvirkning fra dere foreldre.  

 

Enten pr telefon eller for å avtale en samtale. 

 

Vennlig hilsen  June, Rania, Gunhilde og Lene  


