
MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER 

Da er november over og vi ønsker desember  

velkommen       

Som dere ser så har vi valgt å endre månedsplanen litt.  

Bakgrunnen for dette er satsningsområdet vårt som er 

pedagogisk dokumentasjon. Dette for å kunne følge 

rammeplanen bedre og dokumentere noe av de 

prosessene vi jobber med i barnehagen. 

 

Dager verdt å merke seg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva vi gjorde i november: 

I november har vi lagt til rette for at barna skal få 

interesse for tegning. Tegnekroken på avdelingen ble 

endret fra at den sto inn mot veggen og var ikke så veldig 

innbydende, og skapte heller ikke noe spesielt for 

fellesskapet i barnehagen. Nå har vi flyttet den ut fra 

veggen og lagd den mye større. Vi ser at interessen for 

tegning har økt hos alle barna.  

Fredag 11.desember: 

Grøtfest i gymsalen 

Mandag 14.desember: 

Luciafeiring. Vi går Luciatog 

på Hyllberget sammen med 

skolen kl. 09:00. Blir barna 

levert etter kl. 08:30 må de 

være ferdig påkledd. 

Tirsdag 22.desember: 

Juleavslutning med julefilm 

og noe godt. 

Turdag på 
tirsdager 

Innhold i 
tursekk: 

Mat 

Drikke/varm 
drikke 

Sitteunderlag 

Skifteklær/ 
bleier 

Ekstra votter 

 

4-årsklubb på 
torsdager 
med Kristi 

 

  

 

 

 

 



Vi har vært en del på tur. Barna er glade i å gå på tur. Vi har vært i gapahuken 

for det meste. Der er det ly for vind og vær. Barna er gode på å leke der også. 

Noen hadde lyst til å gå på Forrasætra en dag, de prøvde, men nådde ikke helt 

frem. Vi har også vært opp på venna og hilst på de nye geitene. 

Vi har satt frem litt arbeidsverktøy og planker. Barna har vært opptatte av å 

snekre og sage. 4 åringene har også funnet ut at vi trenger arbeidsbenk når 

barnehagen skal bygges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klær og utstyr 

Vi merker at 
det er kaldere 
i lufta, og nå 
er ullundertøy 
godt å ha 
under tykkere 
ull og 
ytterklær. 

I denne 
årstiden vi går 
inn i nå må 
barna ha: 

• Vinterdress 
• Vintersko 
(goretex og 
cherrox/ 
dock boots)  

• Mellomlag i 
ull/fleece (tykt 
og tynnere)  

• Luer: 2 stk  

• Buff/hals  

• Votter: 2 par 
(vintervotter 
og ullvotter) 

• Skiftekurv:  

2 av hvert 

 

 



4-Årsklubb  

På 4-årsklubben i november har vi vært på tur, danset “blime” dansen sammen 

med skolen, planlagt hva vi skal gjøre fremover og tegnet etter Øisteins blyant.  

 

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på       

Med vennlig hilsen 

Damene i Ven barnehage 


