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November 

Da var høstmånedene over og vi har mange fine opplevelser å se tilbake på. Barna har 

nå blitt godt kjente med ulike høsttegn. Dette har vært blant annet høstblader med 

fargene gul, oransje, rød og brun. I november har barna også fått god kjennskap til regn, 

ulike type vannlek og å studere krypdyr som gjemmer seg under alle høstbladene. Vi i 

personalgruppen streber hele tiden etter å gi barna flest mulig førstehåndserfaringer 

(direkte sanseopplevelser), som er den beste måten for barna å lære på. Dette har vi 

gjort blant annet ved å oppfordre barna til å kjenne på bladene/vannet/krypdyrene, høre 

hvordan bladene høres ut når de er tørre/våte, lytte til vinden som blåser på bladene. I 

samlinger har vi sunget ulike type høstsanger, lest bøker om høsten, benyttet bilder, 

høstregle og dramatisering. 

Barna har i løpet av disse to månedene fått gå i dybden på eventyr på ulike måter både i 

samlinger, formingsaktiviteter, fysiske aktiviteter, litteratur, bilder, film, dramatisering og i 

frilek (eks duplo). Barna har fremstått som veldig engasjerte og vi hører ofte at barna 

initierer til å leke eventyret både inne og ute. Det er tydelig at det å jobbe med eventyr 

over tid i ulike arenaer er med på å fremme et godt fellesskap der alle blir inkludert i lek. 

Når alle barna nå har så god kjennskap til innholdet i eventyret, ser vi en god progresjon 

i barnas sosiale ferdigheter der flere barn leker mer sammen på tvers av 

alder/modning/utvikling. Dette fellesskapet bringer frem mye smil og latter der barna 

lever seg inn i de ulike rollene eventyret presenterer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember: Tema: Jul og vinter 
Jul: 
I rammeplanen står det «Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, 

høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen» (UD, 2017, s.55). 

Denne fine tiden vi nå går i møte skal vi fylle opp med mange fine og innholdsrike 

stunder. Vi ønsker at barna skal oppleve magiske øyeblikk som innbyr til glede, fantasi 

og undring.   

Hver mandag skal vi ha adventsamlinger der barna skal få bli kjent med julebudskapet 

og ulike juletradisjoner. Vi skal tenne lys, synge sanger og dramatisere. 

Barna skal også få bli kjent med rampenissen. Han er en veldig tøysete nisse som byr 

på masse humor og dukker opp de rareste steder med sine rampestreker.  

Hver uke skal vi ha juleverksted der barna får lage julegaver og julepynt som de tar med 

seg hjem før jul. Vi har mye kjekt å se frem til som julekalender, nissefest, juleverksted, 

julebakst, synge julesanger og ha julekino på fellesrommet. I 2 års gruppen vil vi hver 

dag lese ett lite avsnitt fra boken 24 dager til jul skrevet av Eivind Herredsvela. Her vil 

barna bli bedre kjent med ulike tradisjoner i julen. 

 På nissefesten den 8 desember kan barna kle seg ut med nisselue og røde klær for de 

som har lyst til det.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter: 
I rammeplanen står det at barnehagen skal «Legge til rette for mangfoldige 

naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» 

(UD, 2017,s. 53) I desember skal barna få god kjennskap til alle de forandringer som 

skjer i naturen på vinteren. Med tanke på at det nå begynner å bli kaldere ute skal vi ha 

ekstra fokus på at barna skal benevne ulike vinterklær. Under påkledning vil vi i 

personalet bruke god tid og sette ord på de ulik type klesplagg som eks. vinterdress, 

lue, hals, vintersko og votter.  

Vi vil ha tilgjengelig ulik type litteratur inne på avdelingen som omhandler vinter og det vil 

være fokus på temaet vinter i samlinger med sanger, fortellinger og bilder. 

Sannsynligheten er også stor for at barna får oppleve frost/is/snø. Vi i personalet vil 

motivere barna til å bruke sine sanser i møte med ulike naturteksturer og kjenne forskjellen 

når det blir utsatt for varme. Dette kan eks. være det å kjenne på gress som er utsatt for 

frost og ta det med inn og kjenne forskjellen på hvordan gresset da føles.  Vi skal også 

ha ulike vannprosjekter der vi sammen med barna setter ut vann og ser hva som skjer når 

det blir utsatt for frost over natten. Vi ønsker å skape undring og gode samtaler rundt 

disse prosessene der barna hele tiden er aktivt deltakende i alt som skjer. 

. 

Jul: 
Hovedmål: «Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den 

kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (ud, 

2017,s.55). 
Delmål:  

➢ Få kjennskap til julebudskapet. (Advent, julefortelling) 

➢ Bli kjent med ulike juletradisjoner (Julebakst, juleverksted, nissefest, juletre, rampenissen, 

julesanger). 

Vinter: 
Hovedmål:  «Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som 

arena for lek, undring, utforsking og læring» (UD, 2017,s. 53) 

Delmål:  
➢ Få kjennskap til årstiden vinter gjennom direkte sanseerfaringer ute i naturen (Stikkord- 

snø, frost, slaps, kulde og ulike teksturer). 

➢ Ulike eksperimenter som fremhever forskjellen mellom varme/kulde og fryst/tint. 

 

Språklig mål: Advent, julegave, lys, lilla, rød, rampenissen, pepperkaker, Julaften, Snø, 
frost, snømann, mus, juletre. 
 
Sosialt mål: Oppleve magiske øyeblikk, glede og humor i fellesskapet. 
 
Månedens rim/regle: Snøen faller alt er hvitt, 5 små snømenn, inni i min mammas hus, 

nisse rød og nisse blå. 

 

Månedens sanger: Det snør, det snør tiddelibom, Musevisa, Et barn er født i Betlehem, 

På låven sitter nissen, Jeg gikk meg over sjø og land, Å jul med din glede. tenn lys. 

 

Månedens bøker: bok om musevisa, vrimlebok vinter og 24 dager til jul. 

 

 



 

Praktiske 

opplysninger. 

 

 

           

Viktige dager: 
❖ 8 desember: Nissefest 

❖ 13 desember: Lucia markering 

❖ 26.12: Andre juledag (barnehagen er stengt) 

Diverse informasjon: 

• Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med representanten fra din 

avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for kontaktinformasjon. 

• Sean skal fortsette å være på koala ut Desember. 

• Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser ved å være ute og det blir da en 

forutsetning at barna har gode og varme klær som eks ullklær, fleece, vinterlue, 

vinterdress, votter og vintersko. For de som sover er det også nå på tide å skifte til 

vinterpose/dyne. 

• Vi anbefaler å sjekke med jevne mellomrom at barna har nok ekstraskift liggende i 

barnehagen. 

• Vi oppfordrer alle som kommer inn i barnehagen om å benytte sko poser eller ta av sko 

for å unngå at det blir skittent på gulvet der barna oppholder seg. 

• Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente og bringe situasjoner 

eller ta kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no 

Mvh Tone, Eliane, Alice og Sean 
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