
 

 

       
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

                                HokusPokus                                         Småtroll

MÅNEDSPLAN DESEMBER 

2022 



 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERK 

48 

   
 

1 
Andrea 5 år  

2 
 

 

Kristian 2 år  3/12 

49 

5 6 
 

7 
JULEBORD 
for barna + ansatte.  
Mer informasjon kommer  
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9  

50 

12 
  

13 
LUCIA-MARKERING 
Tanntroll går Lucia-tog. Mer 
informasjon kommer. 
 

14 
 

15 
GRØTDAG  

for barna + ansatte.  
Mer informasjon kommer 

16 
 

Johan 4 år   18/12 
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Varmmat 
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Julaften 
24/12 
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26 
2. JULEDAG 
BARNEHAGEN ER STENGT 

27 
 

28 
Tobias 5 år  

29 30 
 

Nyttårsaften  31/12 

Samordning av 
barnehagetilbudet i en av 
kommunens barnehager 
Nærmere informasjon 
kommer 

 

 



SMÅTROLL 

HVERDAGEN VÅR 
November måned har gitt oss mange gode uteopplevelser med søledammer til å sykle, hoppe og plaske i. 
Det har vært mye lek på den store lekeplassen på nedsiden for de eldste, og spontane turer utenfor 
gjerdet. Det å undre seg over endringer i naturen vår, med blader på bakken og øve oss på å bruke votter 
på kalde dager. Barna erfarer og lærer stadig nye ting ut fra opplevelser vi erfarer. I Eventyrskogen har 
bekken vært morsom å hive stein i, og lek med bøtter og spader. Det er mange gode hverdagsstunder som 
vi henger opp noen av i gangen vår.  
Nå som snøen også har kommet i slutten av november, har vi både kjent på dette hvite kalde som faller 
ned og ikke minst smakt på. De yngste barna lærer og erfarer gjennom sansene sine, så det meste må 
smakes på. 
Vi har startet opp med å lage julegaver, til store glede for barna. Noen har ikke malt så mye før og synes 
dette er litt underlig. Imens andre ikke kan få malt nok. Vi gjør mest mulig av juleforberedelsene i 
november, slik at vi kan bruke tiden i desember til å kose oss og bruke god tid til nyte øyeblikk. Vi hadde 

også pepperkakebakedag tirsdag i uke 47. Dette var til stor glede og jubel for barna.  
 
I samlingsstund med toåringene har vi sunget en del kjente barnesanger, og barna er glade for litt sang og 
musikk. Eventyret Bukkene Bruse er også et populært innslag. Vi har konkreter slik at eventyret kan 
dramatiseres. Slik øker språkinnlæringen, og gjør fortellingen mer levende.  
Vi har også begynt med bordkort, med bilder til å inspirere til samtale rundt bordet. Kortene ble fort 
populære, og når barnet får bilde til ordene, så lærer de dem. Bakpå kortene har vi også språktegn, slik at 
vi kan lære oss dem for ytterligere språkstøtte.  
Vi har fått tre nye barn til på avdelingen vår, så mye av tiden vår har også i november blitt brukt til 
tilvenning. 
 

I desember skal vi også feire Kristian 2 år Hipp hurra. 
I uke 51 siste uken før juleferie, kan dere ta dere gløgg og pepperkaker på morgenen fra 07.00. Dette 
foregår inne på det store kjøkkenet ved Hokus/Pokus.  

DU OG JEG OG VI TO 
På Småtroll ser vi at vennskapene utvikler seg, og etter hvert som de har blitt trygge på hverandre ser vi at 
leken har utviklet seg. Flere av barna har begynt så smått med late-som lek, her er dukkekroken på Rød-
rommet en populær plass, både for toåringene og de eldste ett-åringene. Her blir det servert mye god 
mat, og dukkene får seg en tur i vognen.  
 

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 
Alle barn skal få oppleve glede og mestring i 
sosiale og kulturelle felleskap. (Rammeplan s. 9) 
 
De yngste barna og barn som kommuniserer på 
andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi 
uttrykk for sine synspunkter på egne 
vilkår.(Rammeplan s. 27) 

«Å legge til rette for gledesøyeblikk er viktig i 
barnehagehverdagen, som er så full av 
rutinesituasjoner. Eksempelvis kan et stell eller en 
påkledning være fine situasjoner for å få 
gledesopplevelser.» 

-  (Se barnet innenfra s. 28) 

AKTIVITETER I HVER DAGEN TURER 
I desember blir det adventsamling hver dag. Vi 
henger opp et hjerte i vinduet hver dag som en 
adventskalender.  
 

Det blir noen spontane turer utenfor gjerdet. Kanskje 
blir det føre til å prøve akebrett.  



                           HOKUS-POKUS  

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT 
Vips, så var november 2022 et tilbakelagt kapittel. Vi har klart å fylle denne måneden også, vi, med lek, 
sang, eventyr, vennskap og litt krangling. Akkurat slik det skal være. Det ser ut for oss som at ungene har 
gode barnehagedager. Både stemning og aktivitetsnivå oppleves godt, og det er fin lek på alle rom. Noen 
spiller spill, noen bygger, mens andre har det gøy i putene våre. Det er også godt å slappe av med litt 
tegning og perler, og skuffene er fulle av barns tanker og produkter. Vi prøver å rydde litt før jul.  
 
Dagene har blitt mørkere ute, men desto lysere inne. I gangen kjenner vi pepperkakelukta kile i nesa, og hvis 
en hører godt etter, kan det nok hende dere hører litt julemusikk også. På juleverkstedsrommet har det blitt 
laget hemmelige julegaver av ivrige barnehender og i gode samtaler med en voksen. Det legges mye 
kjærlighet, forventning, omsorg og spenning i disse små gavene ungene lager.  
-og endelig kom snøen. Ungene fryder seg med aking, snøballer og bygging av de fineste verker ute. Store 
og små snømenn, snøborger, lykter og en fin snøborg, som etter hvert ble et sjørøverskip! Det er ingenting 
å si på verken lekferdigheter eller fantasi. Vi nyter gode dager.  

 

VI TENNER VÅRE LYKTER 
Endelig er det desember og den ordentlige julemåneden for små og store i Grettegutua barnehage. I det 
store huset vårt er vi godt i rute med julehemmeligheter på alle grupper, og det er bra, for da blir det tid for 
mye kos i desember. Hver eneste desemberdag skal vi samles til stemningsfulle adventsstunder der vi 
tenner lys, synger, leser julefortelling preget av både humor og alvor, og åpner kalender og innimellom 
koser oss med en liten kake. Vi skal ha julebord og grøtfest for ungene og førjulsstund i kirken for de som 
synes det er hyggelig. Vi har laget et sanghefte som ligger på hjemmesida. Her står et utvalg av sangene som 
brukes på de ulike gruppene i førjulstida.  
 

Åja, det ligger mange spennende dager og venter på oss, og vi bestreber oss innimellom på å finne 
hvilepulsen i en ellers så travel hverdag preget av spenning og forventning. Vi har masse å glede oss til og vi 
voksne er takknemlige for at vi får låne de flotte, snille, morsomme, smårampete, spente, knisete, fnisete, 
lure, nydelige ungene deres hver eneste dag. Vi gleder oss over små nisseluer, forventning og spenning og 
koser oss med førjulsmagi. 

 

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 
Barnehagen skal la barna får kjennskap til 
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i 
ulike religioner og livssyn og erfaringer med at 
kulturelle uttrykk har egenverdi 
(Rammeplanen s. 54) 

 

Det er lett å glemme hvor viktig glede er, og forskning 
viser at å hjelpe barn til å oppleve glede er enormt viktig 
for deres utvikling. Både er det viktig fordi glede er en 
del av grunnmuren i trygghet, men det er også viktig 
fordi det faktisk stimulerer hjernens utvikling hos barnet: 
Tilstanden av glede klargjør hjernen for læring helt 
konkret ved å utløse nyttige signalstoffer.  
(Se barnet innenfra, s 28) 

AKTIVITETER I HVER DAGEN TURER 

       Hver dag har vi adventsstund med  
              kalender og sang 

       Vi pakker inn julegaver og skriver  
              merkelapper 

       Vi er ute og leker hver eneste dag, og  
              er glade for gode klær med navn i. 
 
 

    13. desember er det Luciadag og alle Tanntroll     
            skal ut og gå med lys for å glede folk på Hov  
            syd. Se eget skriv. 

     De som vil, skal en tur til Hov på jule-    
            gudstjeneste nærmere jul. Dato og nærmere     
            beskjed kommer. 

     Lykketroll skal på et lite førjulsbesøk i Hov     
             barnehage. 
 

RIKTIG GOD JUL TIL ALLE DERE FRA ALLE OSS 


