
HAUGEN - DESEMBER  

           

2021 

  

     

  1. 2. 3. 

  Førjulsaktiviteter 

 

Julesang på fellesrommet. 

 

Førjulsaktiviteter 

 

6. 7. 8. 9. 10. 

Adventssamling 

  

Julefrokost – Vi serverer 
frokost mellom 07:15 og 09:00. 

Førjulsaktiviteter  

 

Nissefest 

 

Kirkevandring  

 

13. 
Adventssamling 

14. 
Førjulsaktiviteter 

15. 
Førjulsaktiviteter 

16. 
Førjulsaktiviteter 

17. 
Førjulsaktiviteter 

Luciafeiring – Smurfene går i 
tog ute i barnehagen kl. 14:30. 

 
   

 
20. 21. 22. 23. 24. 

Adventssamling 

 

Førjulsaktiviteter 

 

Julesang på fellesrommet 

 

Førjulsaktiviteter 

 

Julaften 

 

27. 28. 29. 30. 31. 

Romjulskos Romjulskos Romjulskos Romjulskos Nyttårsaften 

  
• Med forbehold om endringer. 



 

Tema for denne måneden: 

• Adventstid – Aktivitets kalender 

• Jul og julefeiring 

• Forming 

• Musikk og sang 

I desember er det adventstid og jul som er hovedtemaet på avdelingen.  

Personalet i barnehagen skal gi barna kjennskap til å markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven, og andre religioner og livssyn som er 
representert i barnegruppa. (Rammeplanen for barnehagen 2017). Vi legger til rette for at barna på avdelingen skal bli kjent med den norske juletradisjonen. Vi ønsker å 
bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre, uansett kulturell eller religiøs bakgrunn– vi er unike og alle er like mye verd. 
Vi har fokus på norsk juletradisjon for barn, både med sanger, aktiviteter og samlinger. Vi ønsker at alle barna får delta i de fleste aktivitetene, selv om de ikke feirer jul 
hjemme. 

Tirsdag 07.12  inviterer vi til julefrokost. Da kan foreldre være med å spise frokost med barna i barnehagen mellom kl. 07.15 og 09:00, vel møtt!  

Torsdag 09.12 er det nissefest i barnehagen, og vi skal ut å lete etter nisse-spor i skogen. 

Fredag 10.12 skal vi på kirkevandring i Tasta kirke, og hvis det er noen som ikke ønsker at barna skal være med, gi oss i personalet beskjed!  

Mandag 13.12 markerer vi Luciadagen. Smurfene (5-åringene) går i tog rundt barnehagen kl. 14:30. 

Julekalenderen i år er en aktivitetskalender, hvor man hver dag trekker et hjerte med en fastsatt aktivitet vi skal gjøre. 

 

 

 Husk: 

- Barna MÅ være i barnehagen innen 09:30! Hvis dere er forhindret i dette, eller barnet har avtale på helsesstasjon/lege/tannlege, er syke eller skal ha fri, må det 
ringes eller sendes en sms til avdelingens telefon! 

- Ta med nok klær: 
o * Varme klær (fleece/ull) * Regntøy * Dress * Bukser * Sokker * Undertøy * T-skjorter * Gensere * Lue * Votter * Støvler/vintersko 

 

Da ønsker vi alle en fin desember, bare ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!       

Med vennlig hilsen Lisbeth, Therese, Kirsten, Knut Erik og Morten. 


