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Forrige måned Fagområdene Bærekraftigutvikling  

Så var den siste måneden i 2019 over og 
vi håper vi har klart å skape en flott 
førjulstid for barna med hemmeligheter, 
baking, fortelling, undring og spenning i 
barnehagen. 
I begynnelsen av den første desember 
uken hadde vil julegrantenning og 
loddsalg i barnehagen.  Jeg har hørt det 
var et ny flott arrangement. 
Vi har hatt felles adventsamling sammen 
med Alvestua hver mandag og en liten 
adventsstund bare for oss inne på 
avdelingen.  
Vi har hengt opp bilder, leste bok og hatt 
en reisende julekoffert som har vært på 
vandring hos barn og voksene og ikke 
minst den gjeveste av alle pepperkaker 
kalenderen våres. 
Vi har lagd julegaver, pyntet juletre, hatt 
julebord med barna. Julebordet var en 
suksess, barna spiste godt, vi gikk rundt 
juletreet, lekte "stol leken" og hadde 
disko. 
Vi har kost oss ute i snøen, men det aller 
gjeveste var vel da vi fikk en stor traktor 
på besøk som strødde ute da vi hadde 
en runde med is/holke ute. 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Eventyr: 24 dager til jul 
                De 3 nissene som skulle til seters å spise grøt. 
                Juleevangeliet  
                Snømannen magiske jul 
                Teskjekjerringa på julehandel 
                Snekker Andersen og Julenissen 
                Den vesle gutten og julenissetoget 
                Julenissen kommer 
Kort: Vi har lest kort fra da musene var på besøk hos  
          store og små. Mange fine små eventyr der. 
Sang: vi har hørt på og sunget ulike julesanger, 
sangkort m.m. 
Regle: Her er nisse Rød og her er nisse Grå 
            Himpel og Pimpel 

Gjenbruk har stått på agendaen våres i 
desember også. Spørsmålet var hvordan 
kan vi lage julepynt av gjenbruk og 
hvordan. Kristoffer hadde med seg papp og 
vi tenkte: JA vi lager litt annerledes juletre 
også all papiret vi drar av pappen lager vi 
julekort. Når vi valgte å lage juletreet så 
under prosessen valgte vi kun å bruke 
trematerialet, vi hentet et tre ute som 
allerede hadde blitt sagd ned utenfor 
barnehagen som gjenbruk. Her fikk de sage 
sin egen juletrefot, pappen ble formet til 
en trekant og klippet ut og barna limte på 
fargede tre perler, for å holde treet oppe 
brukt vi grillpinner laget av treverk og en 
kongle i toppen av treet. Flaskene som vi 
fikk ble til flotte engler, papptallerken ble 
til flotte vinger og til slutt hadde vi en stor 
hærskare av engler. 
Vi fikk også inn syltetøyglass, barna fikk 
pynte dem og vi brukte stoffrester fra 
formingslageret vårt.  Mange kjente nok 
duften av epler og kanel, vi på Troll prøvde 
å lage eplesnacks til å ha i syltetøyglasset 
som da skulle være julegave. Dessverre 
gikk det ikke slik vi ønsket og bakte litt 
ekstra med Serina kaker og la noen 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Mat: baking av boller, serinakaker, kyllingpølser, 
medisterkaker, surkål, grønnsaker, poteter, julepølse, 
brunsaus, riskrem/bringebærsaus. Eplesnacks 
Aktiviteter: Lage snømann, gå rundt treet ute og inne, 
ake, noen har gått litt på ski, stol leken, hinderløype. 
Øve på å holde balansen ute på glattisen. 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Julelenker, kongler med glitter, julenisser laget av 
ispinner, kalender, fargelegge nissebilder. 
Pynte juletreet 
Hemmeligheter  
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 Ellers har vi kost oss med å se på Snøfall 
ved fruktmåltidet og vi har passet på å 
se den episoden som ble sendt dagen i 
forkant. 
 
 

Natur, miljø og teknologi: 
Vinter, snø, legge ut fuglemat, smake på snø/is det 
kommer vel til å vare en liten stund til fremover. 
Vi har sett og fulgt med på Snøfall, Karsten og Petra 
feirer jul, Peppa Gris jul og andre Disney julefilmer  

sjokolader opp glasset. 
Men hvor ble det av dette gjenbruk til å 
lage nytt papir/julekortet? Det er mange 
avgjørelser og vurderinger som må tas 
igjennom dagen. Det å lage nytt papir er en 
liten prosess også skal kortet lages. Men 
oppi alt dette valgte vi også å ha en rolig 
førjulstid. Skal vi stresse med å lage kort? 
Har vi nok tid til prosessen eller skal kose 
oss og ha en fin tid på Trollkroken?  Vi 
valgte det siste og vi vet at det var den 
beste avgjørelsen for store og små.  

Etikk, religion og filosofi: 
Jul: fortelling om juleevangeliet, tatt fram julekrybben for å 
vise det mer visuelt og latt barna få undre over konkretene 
som er satt fram og sunget julesanger. Vi har snakket om 
at noen ikke feirer jul men kun feirer nyttår. Andre som har 
besøk av julenissen før den 24. desember.  
Vi snakker og tar opp ofte temaet om følelser og det å lytte 
til hva andre sier og ikke minst svare når andre spør. 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Grønne tanker – glade barn 
 
I adventsboka som vi leste opplevde 
Magnuso og Erlando ulike følelser og vi 
snakket om selve følelsen etter at kapitelet 
var ferdig.  
Vi flyttet også lydøret vårt så det skulle bli 
lettere for barna å se de ulike fargene når 
støynivået ble høyt, vi har spilt spill for å 
lytte til ulike lyder. Er det høy lyd er lav 
lyd? 
En prososial handling angående omtanke. 
Vi sitter ved bordet og er klar for å spise 
lunsj. Et barn står med en voksen for å 
vinke til mor/far. Voksen nr 2 sier at nå kan 
vi synge matsang. Da får voksen nr 2 

Nærmiljø og samfunn: 

I denne måneden her har vi valgt å være ute i 
barnehagen eller i nærmiljøet utenfor f.eks bare i 
akebakken.    
Den 4. desember var det julegrantenning i 
barnehagen 
Julekofferten våres har vært på reisefot hjem til alle 
barna. 
Antall, rom og form:  

Baking: Mengde, størrelse, antall boller og former 
Kalender: Antall hjerte/pepperkakehjerter, telle 
oppover/nedover, antall barn og nummer på luken 
Bok: 24 kapitler 
Adeventslys: farge, sylinderformet, telle hvor mange 
lys som skal tennes, antall dager/uker  
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Spill: Lyd lotto, puslespill, Villkatten 
Nisser og konger: Antall og former 

beskjed om å vente til det andre barnet 
kommer å setter seg. Er ikke det omtanke 
for at andre, det å vente? 


