
 

 

 

 

SUNDELIA BARNEHAGE 

AVDELING TERNE 
 

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNED 
Tema for desember måned: Kunst, kultur og kreativitet 

 

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER) 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

48 28.nov 
1. Advent 
samling 

 

29.nov 
Vi lager 
pepperkaker 
 

 

30.nov 
FOKUS TID 
Leke grupper med fokus 
på kommunikasjon og  
samhandling 

1.des 
TURDAG GR 2 
FORMINGSAKTIV
ITET GR 1 

 

2.des 

ÅPEN DAG.  
 

49 5.2.Advent 

samling 
UTE OG INNE 
LEK I 
BARNEHAGEN 

6. 
TUR DAG  
 
 
 
 
 
Vi går fra bhg 09 

7. 

FOKUSTID  
Leke grupper med fokus 
på kommunikasjon og  
samhandling 
 
 

8. 
TUR DAG GR 2 
FORMINGSAKTIV
ITET GR 1  

 

9. 

ÅPEN DAG 
 

 

50 

12. 

Advent 

samling 
UTE OG INNE 
LEK I 
BARNEHAGEN 
 

13.  
 

Vi går tur byen 1 gr 
Formingsaktiviteter 
 

14. 

FOKUSTID  
Leke grupper med fokus 
på kommunikasjon og  
Samhandling 

15. 
Vi går tur byen gr 2 

Formingsaktiviteter 

 
 
  
 
 
 

 

16.  

NISSE FEST  

Felles samling 

Vi kler oss ut 

som nisser, 

spiser grøt. 

 

51 
JULAFT

EN 

19. 

Advent 

samling 
UTE OG INNE 
LEK I 
BARNEHAGE 

20. 

TURDAG 

 

 

 21. 
JULE KONSERT  
Vi går til konsert 
huset i byen 
 

 

22. 

VI KOSER OSS 

PÅAVDELINGE

N 

23. 
VI KOSER OSS 

PÅ 

AVDELINGEN 

52 
NYTTÅ

RSAFTE

N 

26. 
BARNEHAGEN 

STENGT 

27. 

TUR DAG  

 

28. 
VI KOSER OSS I 
AVDELINGEN 

29. 

VI KOSER OSS I 

AVDELINGEN 

30. 
VI KOSER OSS 

PÅ 

AVDELINGEN 



MÅNEDSBREV  

DESEMBER 2022 
 

 

 

 Hei alle sammen! 

 

Tilbakeblikk i NOVEMBER MÅNED  
 

I november måned med ny fagområdet om natur, miljø og teknologi vi har jobbet mest. Vi har 

snakket om fagområdet i våre samlingsstunder om disse punktene.  

 Hvordan kan vi passe på jord kloden  

 Hvorfor er det viktig at jorda har det bra. 

 Hva kan vi gjøre for jorda å ha det bra 

 

Disse spørsmålene har vi undret og fått gode dialog med barna. Først har vi vist bilder av jord 

kloden, reflektert på jorda bildet. 

Vi har også snakket om jorda gir oss signaler når den ikke har det bra. Disse tegnene kan være 

som å ha uvær (flom, tornado) som konsekvens av menneskene leve måter, det førte til at  

andre mennesker i andre verdensdeler fikk fattigdom, ødeleggelse i naturen.  

Vi fikk følgende punkter etter undring med barna :  

Bruke biler med eksos, hive plast i naturen, kutter trær i skogen, sender farlige gasser til 

luften. Konsekvenser av disse ble det luften / oksygen blir dårligere, havet blir forurenset, 

fiskene kan dø. Veldig bra kommentarer, diskusjoner fikk sammen med barna. 

Hva kan vi mennesker gjøre bra for jorda?  

Vi skal sortere søppelet vårt, vi skal bruke transport som er sunn for luften (tog, buss, sykkel) 

Alle disse informasjonene har vi snakket og reflektert i samlingsstundene våre med bilder og 

ord som handler om natur miljø og teknologi.  

Tove og Tina har også laget, vindmøller som var en kilde til, å lage energi.  

 

Hva skjer i DESEMBER Måned:  

 

I desember måned vil vi mer fokus på fagområdet  

 

 Etikk, religion og filosofi  



 Vi forteller om snekker Anders 

 Synger julesanger 

 Vi undrer om hvorfor nissen skal være snill, hva gjør han for barna. 

 Vi forsetter med å snakke om følelsene våre i kroppen vår og da vil vi fokusere på to 

følelser : overasket og skuffet 

 

Videre snakker om nisser, undrer med spørsmål om hva, hvordan, hvorfor spørsmål og undrer 

oss med filosofiske spørsmål om jul og tradisjoner. 😊 

Vi skal også ha juleverksted hvor vi lager julegaver til foreldrene. Vi kommer til å ha 

bakedager der vi baker pepper kaker og kakemenn, lussekatter. Vi ønsker å ha fokus på glede 

bruke humor  og snakke om å hjelpe andre . Vi skal øve på julesangene våre, “På låven sitter 

nissen» “ julenissens bjeller og mye mer  

Vi skal trekke pepperkake kalender hver dag. Det er fine pepperkakehjerter som barna har 

laget selv. Det blir Lucia markering kun for avdelingen, med barna.  Ærfugl vil gå på tog og 

synge sanger for barnehagen. Senere vil vi spise lussekatter.   

16. desember blir det nissefest i barnehagen og de som ønsker å kle seg ut. Nisser kommer på 

besøk når vi skal ha felles samling alle avdelingene. 

 

Personal situasjon:   

Vi har hatt en del vikar (Kristoffer) på avdelingen pga sykdom og fravær. Kristoffer har vært 

vikar for oss en stund og Malin som var lærling hos oss, blir flyttet ned på småbarns avdeling 

fra og med uke 49. Kristoffer blir 50 % fast på Terne fra uke 49. Han skal være fast vikar, hos 

oss halv dag på tirsdag, hele dager på torsdag og fredag. Vi vil bruke han som vikar, de 

dagene han ikke er hos oss. Tove, Tina, Henriette og Mesude er 100% faste voksne på 

avdelingen. Kristoffer er 50% som fast vikar. 

LITT PRAKTISK INFORMASJON: 

 
Husk å kjekke barna har nok ekstra klær og skift i boksene. Det er lurt å markere navn 

på jakker, sko, regntøy og dressene, da kan vi finne igjen når de forsvinner.  

Dersom barnet ditt skal ha fri en dag eller kommer seinere i barnehagen enn kl.9:00, er 

det viktig at vi får beskjed i forkant. Vi går gjerne på turer eller har ulike aktiviteter og 

da er det greit å vite hvem som kommer i barnehagen. 

 

 

BURSDAGER OG MARKERINGER DESEMBER  MÅNED : 

 



 NISSEFEST 16.12 

 KONSERTHUSET 21.12 

 STEFAN blir 3 år den 14.des.hipp hipp hurra 

 JOSEFINE blir 5 år den 03.des hipp hurra. 

 VIKTOR blir 5 år den30.des hipp hipp hurra 

 

 

Hilsen fra : Malin, Tina, Henriette, Tove og Mesude  
 

 


