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Evaluering av november 
 
Vi har hatt en flott november på 
Marikåpe. Vi har gjort 
forberedelser til advent; blant 
annet gjennom å gå turer, i all 
slags vær, hvor vi har speidet 
etter ulike materialer som vi kan 
bruke til, og i advent. Blant annet 
fant vi lange flotte pinner som 
Solveig etterpå bant sammen til 
en stjerne. Den henger nå i taket 
med pepperkakehjerter! 
   
Vennskap og lek er noe vi har 
hatt fokus på. Barnas sosiale 
utvikling, hvordan de omgås 
hverandre jobber vi med 
gjennom hele dagen.  
  
Leken stimulerer ulike sider ved 
barnas utvikling, både språklig, 
sosial og motorisk. Leken er med 
på å utvikle kreativiteten og 
evner til å løse problemer.  
 
 

Gjennom lek og 
eksperimentering lærer barna 
masse om hvordan verden 
fungerer. De lærer også hvordan 
de skal forholde seg til andre 
mennesker.              
 
Vi har samling hver dag før lunsj. 
I samlingen synger vi, blir fortalt 
eller vist noe, lytter på 
fortellinger eller løser oppgaver 
sammen som spill eller 
puslespill. I tillegg til å være 
lærerike og underholdene så er 
samlingene en supersosial 
læringsarena for barna. Her får 
de oppleve å være seg selv 
sammen i en gruppe! 
 
 
 

 



 

Desember; advent og jul 
 
Periodens mål: Barna skal få kjennskap 
og til Julen og tradisjoner rundt denne 
høytiden. 
  
 Ifølge rammeplanen skal vi la barna få 
kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike religioner og 
livssyn og erfaringer med at kulturelle 
uttrykk har egenverdi 
(Rammeplanen2017, s.54) 
 
 I desember vil vi holde en 
adventssamling hver dag kl 10:45. Her 
vil vi tenne lys og synge jule-sanger.  I 
år legger vi særlig vekt på musevisa. En 
tradisjonsrik sang som vi ser at særlig 
appellerer til små barn. Teksten 
beskriver musenes julefeiring med alt 
fra husvask til dans og annen moro! 
 

 
Vi skal kose oss i advents tiden med 
tradisjonelle førjuls aktiviteter som; 

• Baking (og smaking) av 
pepperkaker og lussekatter. 

• Juledekorasjoner, og det å pynte 
til jul. Vi vil avholde 
juleverksteder hvor barna kan få 
lage julepynt og julegaver selv! 

• Vi vil telle ned til jul med å hver 
dag trekke adventskalender. 
Årets adventskalender fikk 
barna lage og pynte selv; 
pepperkakehjerter! 

 
 

 
Vi vil fortsette å være mye ute. Både 
på vår egen uteplass i barnehagen, og 
vi vil gå på turer i nærmiljøet og til 
byen for å se etter jule tegn. 
 
Vi holder nissefest onsdag 7 desemer 
og Lucia dagen vil bli markert med Luci 
konsert foran bygg 2 på morgenen. 
Her er venner og familie lov å komme! 

Nærmere informasjon vil komme       

 


