
MÅNEDSPLAN FOR  DESEMBER 2015: KVITEBJØRN   
(Med forbehold om endringer!!) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 49. 
30/11- 
 4/12 
 
 

*Adventsstund 
 

*Juleverksted 
- lage 
julegaver/pynt 
 
*Julegrantenning  
i barnehagen fra 
Kl. 15.00, se  
egen lapp. 

*Adventsstund 
 

*Juleverksted 
- lage 
julegaver/pynt 
 
*Vi pynter 
Juletreet inne 
i bhg. 
 

*Adventsstund 
 
Besøk i kirka: 
Se på film: 
Kirkerottene og 
Gabrielle. 
Kl. 12.30 
Se info neste 
side. 
 
 

*Adventsstund 
 

*Juleverksted 
- lage 
julegaver/pynt 
 
 

*Adventsstund 
 

*Juleverksted 
- lage 
julegaver/pynt 
 

 50. 
 7/12- 
11/12 
 
 
 

*Adventsstund 
 
 

 

*Adventsstund 
 

* Vi besøker 
Eldresenteret 
for å synge 
kl. 10.00. 
NB! Vi går fra 
bhg. kl. 9.30. 

 
 

*Adventsstund 
 
 *Bake lussekatter 
 

*Adventsstund 
 
*Bake lussekatter 
 
Vi feirer 
Maximilian 4 år 
Hurra  

*Adventsstund 
 

* Vi feirer Lucia 
 

   
 
 

 51. 
14/12- 
18/12 

*Adventsstund 
 
 

*Adventsstund 
 

 NISSEFEST I 
BARNEHAGEN 

*Adventsstund 

 
 

*Adventsstund 
 
 

*Adventsstund 
 
 

 52. 
21/12- 
25/12 
 

*Adventsstund *Adventsstund 
 
 
 
 
Siste dag før jul 

PLANLEGGINGS 
DAG –  
Barnehagen er 
stengt. 

 

JULAFTEN 

 
1. JULE- 

DAG 
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Merknader: 
 

 ADVENTSSTUND: Vi kommer til å trekke kalender, synge og dramatisere 
julesanger og andre sanger vi liker godt. Samt snakke om ulike 
temaer/begreper som har med jul å gjøre. 

 ADVENTSKALENDER:  Vi trekker ut et «hjertebarn» som får hjelpe til i 
samling og får høre gode ord om seg selv fra barn og voksne. Dette blir 
skrevet opp på et hjerte og hengt opp i julevinduet vårt.(vil senere få det 
med seg hjem.) 

 JULEVERKSTED: Barna lager to ting hver. De må ikke, men vi oppmuntrer 
og lar de få god tid. De som vil, kan få pakke inn og gi bort som julegave. 

 BESØK I KIRKA:   Onsdag 2.desember kl. 12.30 er barna invitert til kirka 
for å se filmen kirkerottene og Gabrielle. Den er 40 min. lang og passer for 
barn fra 3 år. De som ikke har dag er også hjertelig velkommen til kirka, da 
sammen med en voksen. De som ønsker kan gå inn på kirkerottene.no for 
å få se litt om rottene. 

 LUCIAFEIRING:  Fredag 11. desember skal vi feire Lucia i barnehagen. Ta 
med hvit kappe e.l. som barna kan ha på seg. 
Foreldre og søsken inviteres til å komme i barnehagen kl. 15.30, for å se på 
Lucia-tog. Det vil bli servert lussekatter, saft og kaffe. 

 BESØKE ELDRESENTERET:  Tirsdag  8. Des kl 10. NB! Vi går kl. 9..30. De 
barna som ikke har dag, kan være med. Kom sammen med en voksen. 

 NISSEFEST FOR BEGGE AVDELINGENE: Tirsdag 15. Desember: De barna 
som har lyst, kler seg ut som nisser, kom ferdig utkledd eller ta med 
nisseklær. Vi spiser nissegrøt og koser oss! Det blir overraskelser til barna…  

 ONSDAG 23. DESEMBER: Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 
 Vi legger vekt på å ha ei rolig og koselig førjulstid uten stress og 

mas……….. 
 Dersom det er noe uklart eller du lurer på noe, bare spør! 
 OPPSTART ETTER JUL:  Mandag  4. januar 2016. 

 
 

Vi vil med dette ønske alle 
en riktig God Jul og et Godt Nyttår!  
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