
OPPSUMMERING AV DESEMBER 2018 FOR TROLLKROKEN. 
 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

Desember er ikke helt over enda, men 
en velfortjent juleferie for alle er like om 
hjørnet. 
Julegavene fikk vi startet med tidlig, vi 
valgte og lage julepynt som juletre, 
kremmerhus, julelenke og nisse i år som 
barna skal få med seg hjem.  
Ellers opplever vi at det har vært en rolig 
førjulstid, vi har ikke stresset med å 
rekke alt. Vi har fått bakt litt 
pepperkaker, Serina kaker og 
lussekatter. Vi hadde en flott tur i 
lavvoen hvor vi måtte sjekke om 
skogsnissen hadde kommet, han hadde 
mistet den magiske luen sin og inni der 
lå det smultringer til oss, vi grillet pølse 
og koste oss. Det ble en flott avslutning i 
skogen før jul. Vi har vært mye ute å lekt 
og endelig til slutt så kom snøen, da er 
det ekstra spennende å være ute og 
leke. 
Vi har hatt felles adventsamling på de 
ulike avdelingene med ulikt innhold. 
Den 10. desember var vi så heldig å få 
Silje som er i arbeidspraksis på 
Trollkroken. 
I adventsstundene våres opplever jeg 
hatt vi har klart å skape glede, spenning 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Boken om Magnuso og Erlando (adventsbok)  
Kaninen og Pinnsvinet tema "Spre glede" 
Karsten og Petra og andre julebøker 
Julesanger og nye matsanger 
Julekortene fra besøket hos barna 
Dramatisering på Kongsgården av maxibarna som 
fortalte om  "De 3 Bukkene Bruse som skulle til 
julenissen ". 

På målplanen våres satte vi opp noen 
punkter som lytte og høre etter som blir 
sagt. 
Dette er noe vi jobber med hver dag på 
Trollkroken. Det oppstår i ulike 
hverdagssituasjoner som i samling for 
eksempel, her jobber vi med felles fokus, 
lytte og høre på hva slags beskjed som blir 
sagt eller bare hva vi har lest i en bok. Det 
er ikke de lengste bøkene vi leser men det 
er noen som faller litt ut. Det kan oppstå 
konflikter i leken hvor vi må veilede, stoppe 
opp lytte til hverandre. 
Det kan være at et barn tar kontakt med et 
annet barn som bare overser, eller ved 
tilsnakk. Det er mange ganger for dagen vi 
repeterer det samme. 
Vi jobber også med det å respektere hva 
andre sier når barn ikke vil noe. Vi har lært 
at barna skal si stopp når det er noe de ikke 
liker eller har lyst til å gjøre. Men det å 
forstå at STOPP betyr at man ikke skal 
fortsette med det man gjør er vanskelig. 
Det er noe dere også kan snakke om 
hjemme. Vi ser at det gir effekt når slike 
ting/saker blir tatt opp i hjemmet og i 
barnehagen. 
Turtaking kan være noen ganger vanskelig, 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Grov motorisk: Ake, av/påkledning 
Fin motorisk: sy med nål og tråd, perle, klippe 
Koordinasjon 
Klippe  
Kaker 
Medisterkake/julepølse/poteter/grønnsaker 
Sjokoladepudding og vanilje saus 
Grøt  
Rundstykker 
Nå er tiden for ananas og klemtentiner 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Plastelina 
Konstruksjonslek  
Sy med nål og tråd 
Julepynt: Kremmerhus, glansbilder, nisser, ulike måte 
å lage juletre på, jule lenker (silkepapir) Rudolf og 
julepose 
Pepperkakehus 
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og undring på hvem som skal få besøk av 
Magnuso og Erlando. Alle barna har vært 
så stolte, krye og de har virkelig vært i 
fokus i samlingen. 
Den 13. var det Luciafeiring, i tradisjon 
tro så holdt vi den ute i år også. 
Den 18. var det julebord, mange barn 
som skålte og spiste godt. Det var full 
rulle på stol leken og  på diskoen.  
Den 19. var det foreldregløgg,  flott at 
man kan ta seg tid til å sette seg ned og 
kose seg litt midt oppi julestria. Dette 
synes barna er stas! 
Den 20. var det nissefest, her er det også 
en tradisjon at vi samles  oppe på 
Kongsgården. Det ble dramatisering av  
Snekker Andersen", julesanger og nisse 
disko. Det ble jo selvfølgelig servert 
nissegrøt og hvem andre tok seg turen 
innom barnehagen??? Jo selveste 
julenissen tok turen innom, han hadde 
med seg en stor sekk og oppi der var det 
mange godteposer som ble levert til oss.  
Den 21. var den siste felles 
adventsamlingen og den var på 
Trollkroken. Vi tente lys og gjorde noe vi 
ikke har gjort inne i barnehagen før, vi 
valgt å gå rundt juletreet som står nede 
på Trollkroken  med alle sammen og 

Klippe og lime 
Fargelegge juletegninger 
Vinkevindu av nisse og reinsdyr 
Kalender 
Pynting av juletre 

selv om var der først eller hadde den først 
etc. så er det også andre barn som gjerne 
gjøre det samme. Her kommer også en del 
veiledning inn og hjelper dem med å være 
løsningsorienterte. Men man må ikke 
glemme at de er ikke mer enn 2-3 år og har 
ikke denne  erfaring/kunnskapen og det bli 
en del repetering om å dele og turtaking. 

Natur, miljø og teknologi: 
Lavvoen/skogen 
Snø, temperatur (vi kjenner hvor kaldt det er ute når 
ikke vottene er på hendene) 
Spor i snøen 
Vi har sett på litt av julekongen og andre julefilmer 
(tegnefilm) 
Diskolys /musikk fra Ipad 
Snø borg 
Henge ut mat til fuglene 

Etikk, religion og filosofi: 
Julen:   

- Juletre/julekrybbe 
- Advent, hvorfor heter advent? Hvor mange lys 

må vi tenne før det er jul. 
- Lucia 
- Vi har feiret Liana 

Hvordan man behandler bøker og leker 
Hvordan man er mot hverandre 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Vi har lest boken om Kaninen og Pinsvinet 
som handler om å spre glede. Hvordan kan 
man spre glede? I denne i historien starter 
det med at det en grå regnværs dag og jeg 
regner med alle kjenner seg litt igjen på 
hvordan humøret er da. Man kan fort føle 
seg litt trist og kroppsholdningen er litt 
annerledes. Kaninen ser at alle som går 
forbi henger med hodet og finner fort ut at 
det å hoppe i vanndammer er spennende 
og morsomt. Kanin får med seg Pinsvinet 

Nærmiljø og samfunn: 
Lavvo / grillhytta 
Besøke andre avdelinger 
Julebord 
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synge julesanger. Vi feiret også Liana sin 
3 årsdag, etter maten feiret vi med is. 
Så med andre ord dro vi på litt ekstra på 
med arrangementer  før juleferien. 
 
Men da ønsker personalet dere  
En riktig god jul og et godt nytt år til 
dere alle sammen.  

Antall, rom og form:  
Konstruksjonslek (kapla klosser, pegy Bricks og 
treklosser): antall, former, korte/lange lengder, 
mønster, dimensjoner  
Bankebrett: former, farger og mønster 
Pepperkaker: store og små former, antall, antall store 
hjerter 
Kalender: telle oppover og nedover, antall ruter, form, 
tallrekke, rader, telleretning 
Juletrær: lengde og mengde med garn, kjegle form, 
antall trær og lys 
Rudolf: former (trekant/sirkel), gevir lange eller korte 
Nål og tråd: lengde på tråen, antall perler, farger og 
form 
Nisser: Vattkule som er rund, liten kjegle, antall øyer, 
lengde på nisselua. 
Kremmerhus: kjegle, lengde på piperensere, antall 
glansbilder og mengde med glitter 
Jule lenker: lengde på papiret og på lenken, farger, 
mønster/sortering av farger og sirkler 
Også julegavene da, men det kan jeg dessverre ikke 
røpe her.  
 

på leken og ser fort at det kommer frem et 
smil.. etter hvert er det flere som smiler og 
viser glede når de går forbi dem. 
Vi repeterer ofte til barna når de er i 
konflikter eller i uenigheter hvordan man 
er i mot hverandre og ellers i hverdagen.  
Hvor viktig det er å bry seg om andre.. 
Praksis historie: 
Det er julebord på avdelingen, barna smiler 
og skralver i vei og mange er opptatt av at 
de har fått brus i et lite stettglass. Under 
maten ser jeg en gutt og ei jente som sitter 
ved siden av hverandre, de har pratet 
sammen underveis ved maten. Men nå 
sitter begge rolig og er litt oppslukt av 
maten de har på fatet sitt.  Etter en stund 
ser han på henne og sier: " Går det bra med 
deg?" Hun svarer: "Ja". Den voksne hører 
dette og anerkjenner/gir tilbakemelding  
hvor koselig det er å høre at man spør en 
venn om det går bra. Den voksne spør om 
det går bra med ham og det gjør.. Begge 
barna er fornøyd og smiler, festen og 
skålingen fortsetter rundt bordet. 
 
 

Viktig info: 

Minner om at 02.01.2019 er det 

planleggingsdag, da er barnehagen 

stengt. Velkommen tilbake torsdag 

den 3. januar. Godt nytt år! 


