
Månedsrapport og månedsplan for Gårdstunet 

Evaluering av 
november 

 
 
 

 

 
 

Fagområde: Språk, tekst og kommunikasjon 
Tema: «Best sammen» - vennskap 
 
Grønt mål: Lære å ta vare på, og reparere det som er ødelagt 
Språkmål: Barna får begynnende interesse for bøker og tall 
Sosialt mål: Vi tar vare på hverandre – være en god venn 
 
Denne måneden har barna blitt introdusert for tall gjennom fortellingen i 
Geitekillingen som kunne telle til 10. Vi har fortalt historien mange ganger gjennom 
måneden ved bruk av konkreter, og barna har vært ivrige medtellere når geitekillingen 
har talt alle dyrene. I tillegg så har vi telt hverandre, og vi har brukt rim og regler for å 
telle både barn og «dyr» på avdelingen. Vi har også tatt geitekillingen med oss ut på 
tur, på jakt etter sølepytter å speile oss i. Anja har hatt formingsaktiviteter med barna, 
hvor alle fikk lage sin egen geitekilling.  

 
Vi ser at barna er opptatt av å ta vare på hverandre, og å være en god venn. De er 
flinke til å hjelpe hverandre i garderoben eller med et litt vanskelig puslespill. Vi ser 
også at mange er blitt gode på å dele med hverandre. Dette er noe vi arbeider med 
hele tiden, og vi veileder barna i her og nå situasjoner. Vi bekrefter barna når de gjør 
noe godt for andre.  
 
Mange av barna liker å bli lest for eller samles rundt en bok. Noe vi gjør mange ganger 
til dagen. Noen liker at vi leser teksten i boka, mens for andre så er det nok å snakke 
om bildene eller benevne bildene. Barna er i denne perioden blitt god på å gi beskjed 
om det er bøker og puslespill som må repareres. Da kommer de til en voksen, og vi 
finner frem tape, så er boka eller puslespillet plutselig godt som nytt. 
 
 
 

Tema og 
innhold for 
desember 

 
 
 
  

 
 

 

Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet 
Tema: Julens innhold, budskap og tradisjoner 
 
Sosialt mål: Å være en god venn, og å glede seg over å skape noe sammen 
Grønt mål: Glede seg over å gjøre ting sammen. «Gi, få og hjelpe» 
 
Bøker:  
Vi leser bøker om julen: 
Hysj! 
Nissenes vintervrimlebok 
Fie og Milo lager jul 
Ingrid og Ivar feirer jul 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den første julen 
God jul – hilsen Postman Pat 
 
Aktiviteter:  
Adventssamling – hver mandag på avdelingen. Vi tenner lys og leser Inger 
Hagerups dikt Tenn lys. Samtale om ventetiden – hva venter vi på? Vi bruker 
konkreter og bilder, for å forsterke språket. Vi synger julesanger. 
 
Samlingstund – vi synger julesanger og leser/forteller fra bøker om julen. Vi 
hilser på Nissen som bor i julekofferten på avdelingen. 
 
Adventskalender – barna har pyntet to pepperkakehjerter hver som henger i 
greinen på avdelingen. Hver dag trekker vi kalenderen og noen får med seg 
hjertet hjem.  
 
Formingsaktivitet – vi lager og baker, kanskje blir det noen overraskelser med 
hjem til jul. 
 
Turer i nærmiljøet – Vi går blant annet på tur til Jåttåvågen og ser på julegrana 
som er tent. 
 
Luciadagen feirer vi i barnehagen den 11. desember. Klokken 8.30 går gul 
gruppe Luciatog utenfor barnehagen. Vi demper belysningen inne, åpner 
vinduene, slik at vi hører og ser Luciaene som går forbi vinduene våre.  
 
Nissefest på avdelingen – 17. desember kan små og store ha på seg nissete 
klær. Vi koser oss med grøt og julemusikk, og kanskje kommer nissen også? 
 
Sanger :  
På låven sitter nissen 
Musevisa 
O jul med din glede 
Luciasangen 
Et barn er født i Betlehem 
En stjerne skinner i natt 
Adventsvers av Inger Hagerup 

Bursdager  

 
 

Informasjon 

 

 

 

Lucia 11. desember kl 8.30 (barna bør komme i god tid før dette) 

Nissefest 17. desember – de som ønsker har på seg røde klær, nisseklær eller nisselue. 

Jeg vil takke for god oppslutning og mange fine foreldresamtaler i november. 

Planleggingsdag 4. november – barnehagen er da stengt.  



Minner om at foreldre ikke skal komme inn på avdelingen ved levering og henting, 
og at det kun er tillatt med en forelder i garderoben om gangen. Takk for at dere tar 
hensyn til hverandre.  
 

Med ønske om en fin førjulstid til dere alle       
Anja, Marianne, Maren, og Inger 

 

 

 
 

 


