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1.  

Vi pynter 

pepperkakehjertene til 

adventskalenderen  

 

Fiskemåltid 

2.          

Adventssamling 09.15 

Varmmat:                     

Vi lager pasta med 

grønnsaker             
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5.  

Felles   

adventssamling        

kl. 09.15   

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede.  

6.  

Avdelingsmøter Rød og 

Gul avdeling. Vi passer 

hverandres barn.                        

Gul har møte fra          

kl. 09.00 – 10.00 

FROKOST 08.00  

7. 

Adventssamling 09.15 

Sanselek:                        

vi tørker appelsiner  

8.  

Adventssamling 09.15 

Vi baker Lussekatter 

 

Fiskemåltid  

9.           

Adventssamling 09.15  

Vi baker peppernøtter 

 

Linda avspasere 

Halina på Gul  
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12. 

Felles 

adventssamling        

kl. 09.15    

 Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe.    

13.  

Lucia 

Adventssamling  

 

 

14. 

Adventssamling 09.15 

 Vi baker pepperkaker  

15. 

 Adventssamling 09.15 

Formingslek:                     

vi lager lyslykter 

16.  

Nissefest  
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19. 

Felles 

adventssamling        

kl. 09.15 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede.  

20. 

Lysfest  

Alle avdelinger har 

felles frokost ute 

Adventssamling  

 

21. 

 Adventssamling 09.15 

Lekegrupper og utelek  

 

22. 

  

Lekegrupper og utelek  

Fiskemåltid 

23.            

  

Lekegrupper og utelek  
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26.  

2. juledag  

Barnehagen er stengt 

 

27. 

Halina og Ingvild er 

på jobb i romjulen. Vi 

samarbeider med 

Grønn avdeling. 

28. 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

30.  
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Planmål for perioden: 

• Møte barn med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag (Årsplan for 

Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 7). 
 

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 19). 

Vi tar med oss målene om lekegrupper videre nå i desember. Det blir ikke i like stort omfang som 

først tenkt, og vi velger å ikke sette det på månedsplanen. Vi vil støtte initiativ som barna tar her og 

nå, og verne om den påbegynte leken, enten det er på formiddagen eller ettermiddag. Det vil si at ei 

gruppe barn kan bli litt lengre inne en formiddag, eller rammes inn i gruppe på ettermiddagen. Alltid 

sammen med en voksen. Det vil bli mindre forutsigbart, men samtidig en naturlig forlengelse av 

leken som er i gang.  

Hittil viser barna at de er trygge på nye vikarer, og vi ser det aller best i lek.  Når det kommer til trøst, 

konflikt og påkledning er det oss kjente de foretrekker. Overganger og aktiviteter kan derfor ta noe 

lengre tid. Vi vil derfor ikke sette opp lekegrupper på planen, men se an barnas behov og hva de 

trenger de ulike dagene. Oversikt over vakter og vikarer i desember finner dere på tavla i garderoben.  

 

Sosialt mål for måneden: 
 

•  Ansatte som har barns trivsel og relasjonsbygging som viktige verdier i arbeidet (Handlingsplan 

for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland – barnehagene, 2021, s. 6). 
 

• Ansatte som tar foreldresamarbeid på alvor, og som involverer hjemmene i arbeidet med å 

sikre barn et godt oppvekstmiljø. (Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland 

– barnehagene, 2021, s. 7). 
 

Nå som vi går inn i vintermånedene vil vi ha utelek hver formiddag, dette for at barna skal få dagslys 

hver dag. Som kjent er dagslys med på å regulere barnas døgnrytme, og utskillelse av hormonet 

melatonin, som er kroppens søvnhormon.  

 

 

Overordnet tema for perioden: Jul – vennskap og fellesskap  
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Evaluering av måneden som har vært: 

Vi har startet arbeidet vårt med visuell forsterkning, og vi prøver oss frem med ulike metoder. For 

noen barn kan det være aktuelt å vise hele dagsrytmen, mens for andre kan det passe best med 

færre bilder om gangen. Det viktigste er at vi får til en kontinuitet i bruken, både når det gjelder 

bilder til støtte i garderoben, ved dagsrytme og i aktiviteter generelt. Vi øver oss.  

November var måneden Thilie begynte hos oss, og hun er blitt tatt vel imot. Tilvenningen har vi 

tilpasset ved å dele oss i mindre grupper, og lage rom for at det i starten var færre barn inne. De 

eldste barna syns det er stas å hjelpe til i arbeidet med de yngste.  

  

 

 

Temaarbeidet videre:  

Ventetid og jul står på agendaen i desember. På Gul vil vi ha sansene i fokus. Vi skal lukte, lytte, se og 

føle på jula, og la barna delta i tradisjonelle førjulsaktiviteter. Vi er allerede i gang med 

adventskalenderen vår, der vi i samling trekker ei stjerne med barnets bilde på. Dette barnet får et 

lite pepperkakehjerte med en gang, samt det store det har bakt selv med seg hjem.  Her får barna 

øvd seg på å vente på sin tur, samt å glede seg på andres vegne. Sangene vi synger mest er «Tenn 

lys», «Svart senker natten seg» og «På låven sitter nissen».  

Vi tenner adventslys til lunsj hver dag, og i desember er det «Tenn lys» som er bordverset vårt.  

Vi skal tørke appelsiner i ovnen, lukte på kanelstenger og putte nellikspiker i appelsin.  

Vi skal lese boka «Fie og Milo lager jul». Vi leser spontant på avdelingen, i lekegrupper og når vi 

samles alle rundt f.eks måltid.  

Vi har malt juleposer, disse får barna med seg hjem før juleferien. Oppi posen vil vi legge det barna 

har tegnet i løpet av høsten, men også en liten hemmelighet som barna har vært deltakende i. 
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Informasjon: 

• På møtedagen vår, tirsdagen, starter vi frokosten klokken 08.00. Dette fordi vi straks etter 

frokost starter påkledning og barna skal være ute innen klokken 09.00.  

• Lucia, nissefest og lysfest har egne komitéer. Mer informasjon vil komme etter at disse har 

hatt møte.  

• Minner om planleggingsdag mandag 2. januar 2023.  

 

  

 

Med ønske om en god jul fra Ingvild og Linda 

Periodens bok: 

 

 

 

Månedens sanger:  

«Tenn lys»                   

«Svart senker natten seg»     

«På låven sitter nissen» 

 

 

Lekegrupper/primærbarn: 

I desember tilpasser vi 

lekegrupper etter behov 

og personal tilstede.  

 

 


