
Evaluering av november 

Den siste høstmåneden er et avsluttet kapittel og vi ser tilbake på en måned med mye variert innhold.  

Hver uke har vi blitt kjent med en ny figur fra Hakkebakkeskogen. Til nå har vi møtt Klatremus, Reven, Bestemor Skogmus,      

bakermester Harepus og Bakergutten. Vi har sunget sanger sammen med de, snakket om hvordan de ser ut og vi har hengt opp 

bilder av de på veggen. Dette skapte gode samtaler rundt burdet og barna fikk et felles fokus vi ofte trakk frem.                            

I formingsaktivitetene våre gikk Hakkebakkeskogen som en rød tråd gjennom det barna laget. Vi har laget dobbelt                 

peppredepepperkaker, bestemor Skogmus sin paraply og reven. Dette har vært et kjekt tema å jobbe med. Nå tar vi en julepause 

og henter frem Hakkebakkeskogen etter nyttår. 

I slutten av november dukket det opp en magisk hatt i samlingene. Den var stor og sort. Når vi svinget tryllestaven over og sa de 

magiske ordene kunne vi finne de rareste tingene oppi hatten. Vi har tryllet frem historier, snømenn og snø.. Barna viste stor  

glede og hjalp mer enn gjerne til med de magiske ordene.  

Vi har gått noen turer i nærmiljøet vårt, fremdeles øver vi på å gå på tur. Holde i en hånd eller vogn og høre på beskjeder de  

voksne gir. Det gir allikevel rom for undring underveis. Vi snakker om det vi ser og stanser når det er noe barna ønsker å se  

nærmere på. Turene skal være lystbetont og en god opplevelse for alle barna. Derfor legger vi opp små turer hvor de mestrer å gå 

selv.  

November har og vært preget av mye vær. Vi har hatt hele spekteret fra sol og varmen til regn og vind. Vi snakker mye med barna 

om hva slags vær det er ute og hva vi trenger å ha på oss når vi går ut. Vi opplever stadig at votter er en utfordrende ting å ha på 

hendene. Mange tar disse av så fort de kommer ut. Ofte trenger barna å erfare at de blir  kalde på hendene for å forstå at votter 

er lurt.  

I slutten av november begynte vi med juleforberedelser og ble møtt av en pyntet barnehage. Julens magi startet med fellessamling 

på fellesrommet hvor Julenissens hjelpene hadde vært og pyntet juletre og satt igjen en gave med en hilsen fra julenissen.            

I kortet fra nissen sto det at vi skulle få kjennskap til Julenissens hemmeligheter, hvor han bor, hvordan reinsdyrene kan fly, 

hvem som jobber på Julenissens verksted og mye mer. Dette er en samling felles for alle barna i barnehagen. Vi samles da inne 

på fellesrommet og hører om Julenissen og øver på julesanger sammen. Dette gir en god fellesskapsfølelse og at alle barna får 

delta på sine premisser.  



Desember 

Endelig kan julens magi fylle avdelingen vår. Vi har valgt oss ut noen faste historier og sanger som skal gå som 

en rød tråd gjennom hele desember. Sammen skal vi høre, smake og lukte oss gjennom førjulstiden.              

For de aller minste er  sansene et viktig verktøy for å tilegne seg kunnskap.  

Alf Prøysen sine tekster er noe vi bruker mye denne tiden. Tekstene hans er stemningsfulle, de går roligere enn 

de nye, mer moderne julesangene og gir en god ramme rundt ventetiden før jul.  

Hver dag har vi en julesamling inne på Sleipner. Samlingen inneholder faste elementer med momenter av  

overraskelse. På et lite bord står det en boks og oppi boksen er det en pose med bilde av en julefigur og dagens 

dato. Inni posen ligger det en rekke ulike bilder av enten en bok, en fortelling eller en sang.  

Vi skal og bli kjent med fjøsnisse. Hvordan så han ut og hva gjorde han?   

Barna skal være med til Nissebygda hvor de møter Nils og Lise, Nissefar og Nissemor midt i julestria. Det er 

mye nissene har å gjøre før de selv kan feire jul. Her vil barna se bilder av en litt annen type nisse enn hva de 

er vant med i dag. Denne boken gir rom for gode samtaler og undring rundt hva nissen i forhold til norsk     

tradisjon viser. Vi skal og lese bøker som omhandler vennskap, vinter og snøvenner.  

I juleverkstedet vårt skal vi og ha fokus på gjenbruk av ting vi alt har i hverdagen vår blandet med nye        

materialer. Hva kan vi bruke et tomt syltetøyglass til? Det vi lager skal brukes til å pynte avdelingen og alt får 

de med seg hjem før julaften. Det er imidlertid ikke bare et ferdig produkt som skal stå i fokus, men prosessen 

i forkant. Barna skal få kjenne på god julestemning og hvordan vi sammen skal pynte avdelingen med vår egen 

pynt.                                                        

Gjennom dette arbeidet ønsker vi at opplevelser, glede og forventninger skal prege Sleipner i desember.       

Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer jul og  de skal få kjennskap til noen av de norske 

tradisjonene fra gamle dager.  

 

 



Viktige datoer i desember:  

• 2. desember: ugly christmas sweather, for de som har lyst 

• 9. desember: Nissefest. Plakat med info vil bli hengt opp på døra. 

• 13. Lysfest:  Smurfene skal gå Luciatog og synge for oss. Egen invitasjon til dette arrangementet kommer. 

 

Det er en rekke aktiviteter som finner sted i desember. Det er viktig at alle barna er i barnehagen senest 9.30.  

 

I romjulen samles alle barna i barnehagen til frokost på fellesrommet, med mindre annen beskjed blir gitt.  

Barna henger fra seg på sin plass i garderoben og følges av foreldre inn på fellesrommet. Vi lager da en god 

ramme rundt frokosten med musikk og fellesskap. 

Minner om at barnehagen åpner 7.30 i romjulen.  

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig flott førjul. 

Hilsen de voksne på Sleipner.  

Nøkkelord for desember: 

• Nisse og fjøsnisse 

• Juleglede 

• Vintervenner 

• snømann 


