
  

Månedsplan for desember 2022 

                                            TEMA: Adventstid 

  

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

 49  

         

      5. 
Samling:   

 

 
Fra kl.09:15    

I desember 
har vi 
adventsamling 
hver mandag 
sammen med 
de andre 
avdelingene. 
(9:30) 

 

Forming:   
 
Vi lager 
nisser fra 
kongler barna 
har funnet 
ute 

 

 
  

 

   

       6.  
Samling:  
Fra kl.09:15  

   
Utedag  

  

       9.  
Samling:  
Fra kl.09:15  

  
Sang og 
musikk/dans   

 

           8.   
Samling:   
Fra kl.09:15  

  
    Nissefest 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.   
Samling:  
Fra kl.09:15  

  
Tur dag utgår, vi skal 

bake julekaker.   
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          12.   
Samling:   
Fra kl.09:15 

Adventsamling     

9:30 

  
Forming:  
Vi lager julemaleri 

med fingermaling 

og håndtrykk  

        13.  
Samling:   
Fra kl.09:15  

  
Lucia 

 

Eget skriv 

kommer til 5 

åringene.  

 

 

        14.  
Samling:  
Fra kl. 09:15  

  
Sang og  
musikk/dans  

  

  

     15.   
Samling:   
Fra kl.09:15  

  
   3 og 4 åringene 

deles i grupper.   

  
   5 åringene på 

egen gruppe.  

  

  

   16.   
Samling  
Fra kl.09:15  

  
Tur dag!  
Vi spiser frokost på 
avdelingen før vi går 
på tur senest kl.10   
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        19.   
Samling:   
Fra kl.09:15  

Adventsamling 

9:30 

  
Forming: 

Pynte 

gaveposer til 

julepynten de 

selv har  

  

        20.   
Samling:  
Fra kl.09:15  

  
Utedag  

  

         21.  
Samling:   
Fra kl.09:15  

  
Sang og 

musikk/dans  

      22.  
Samling:   
Fra kl.09:15  

 

  
   3 og 4 åringene 

deles i grupper.  

 

  5 åringene på     

egen gruppe.  
  

 

 

 

  

 23.   
Lille julaften!  

På grunn av 

ferieavvikling utgår 

tur, og finner på noe 

kjekt inne. Går 

sammen rundt 

juletreet og ser 

julefilm.  
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         26.  
 

2. juledag. 

Barnehagen        

stengt. 

       27.  
   Samling:  
  Fra kl.09:15  

  
Vi samarbeider     

på tvers av 

avdelingene og 

det vil være en 

egen pedagogisk 

plan. 

  

       28.  
   Samling:  
  Fra kl.09:15  

  
Vi samarbeider     

på tvers av 

avdelingene og 

det vil være en 

egen pedagogisk 

plan. 

 

       29.   
    Samling: 
   Fra kl.09:15  

  
Vi samarbeider     på 

tvers av avdelingene 

og det vil være en 

egen pedagogisk 

plan. 

 

  

           30.   
       Turdag? 

 

 
 Vi samarbeider på 

tvers av avdelingene.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Rutiner i barnehagen:   

  

08:15  Frokost   

09:15  Samling  

09:30  Aktiviteter/ dele i grupper  

11:00  Lunsj  

12:00  Utelek/hvilestund  

Pauseavvikling    

14:00  Frukt måltid   

  

  
Rammeplan for barnehagen sier følgende om barn og barndom  

  
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som 

går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. 

Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge 

grunnlaget for et godt liv.  

  

  

I desember måned har vi fokus på julen, gode opplevelser og spenning. Mange av barna har 

gledet seg til desember og har ulike forventning omkring hva som skal skje. På avdelingen 

ønsker vi likevel at desember skal være preget av ro og rutiner for alle barna. Det vil være 

ulike dager hvor det legges opp til felles samling og ulike begivenheter som for eksempel 

baking, luciafeiring og adventsamling. Barna skal bli godt forberedt på de eventuelle 

«avvikene» i hverdagen som kommer. Og vi oppfordrer foresatte til å følge litt med på de 

ulike aktivitetene som skal skje.  

 

 

Barna skal ha julekalender i barnehagen, vi ønsker å fokus på gode handlinger mot 

hverandre. Vi ønsker at barna skal være mer bevisst på å være gode mot hverandre. 

Julekalenderen vil vise en lapp hvor det f.eks. står «Si hei til noen du møter» eller «Ta med 

noen inn i leken din». Barna som trekker, vil også få velge sang eller annet som gjør det litt 

stas.  

 

 

Vi har også vært så heldige at vi har fått en bok kalender fra noen foreldre, hvor vi trekker en 

julefortelling hver dag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandag:   

Vi har ulike formingsaktiviteter hvor fokuset er at barna skal mestre mest mulig selv. Dette 

er en god aktivitet hvor vi øver på finmotorikk.   

   

Tirsdag:   

Alle møter utgår i desember. Vi ønsker likevel å fortsette med utedag.  

  

Onsdag:   

Onsdag er det fokus på dans og musikk! Her skal barna få utfolde seg fritt i store omgivelser. 

Musikk gir både glede og kan bidra til god fysisk aktivitet.   

  

  

Torsdag:   

- 5 årsklubb utgår i desember. Vi forsetter med å dele barna inn i grupper slik at 

rutinene opprettholdes, men ingen skolegruppe.  

Fredag:   

På fredag er det tid for tur! Da utforsker vi gjerne nærområde og naturen rundt oss. Vi bruker 

mye tid på å komme oss til bestemmelsesstedet. Vi ser at når det går i deres tempo, og de 

har mulighet til å utforske har de stor glede av turen. Da blir det mindre fokus på at det er 

langt å gå eller at de er slitne. Vi øver også på å følge trafikkreglene og gå samlet sammen 

slik at vi får en trygg og fin tur!  

Det er fint om de har god sekk (som kan festes) og gode sko å gå med til barna 

disse dagene.   

  

  

Samlingsstund:   

Har vi hver dag etter frokost. Der samles vi i en ring rundt på gulvet, og vi leser en bok, 

synger, snakker om ulike temaer eller hva hver enkelt har gjort i helgen. Vi tar også for oss 

dagsplanen med bilder, slik at barna opplever en mest mulig forutsigbar hverdag.   

  

  

  

  

  

  

  

  


