Månedsplan for Trollhaugen
desember-16
Mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

28/11

29/11

30/11

1/12

2/12

Felles avdentstund på
Trollskogen

Vi lager juleposer

Juleforberedelser på Vi trekker kalender Juleverksted
avdelinga
og synger julesanger

Fredagsmat:
Lapskaus
5/12

6/12

7/12

8/12

Felles avdentstund på
Trollhaugen

Juleverksted
Vi trekker
kalender og synger
julesanger

Vi baker serinakaker Juleverksted

Hurra for
Mathilde
3 år!

12/12

13/12
Vi baker lussekatter

Felles avdentstund på
Trollstua

9/12
Vi inviterer til
julefrokost for barn
og foreldre fra
kl.8.00

Fredagsmat: pasta
m/kjøttsaus
14/12

15/12

Vi trekker kalender Juleverksted
og synger julesanger

16/12
Julebord sammen
med stua. Vi serverer
julemat m/dessert

Luciamarkering hvor
førskolebarna går i
tog kl.16.00

Førskolebarna
synger i leiren
19/12

20/12

21/12

22/12

23/12

Felles avdentstund på
Trollslottet

Nissefest for hele
barnehagen, med
fellessamling og
grøtspising.

Vi gjør ferdig
julegaver og pakker
inn

Julehygge på
avdelingen

Fredagsmat: Vi
tømmer fryseren og
spiser rester.

God jul til alle

Månedsbrev – desember 2016
Vi er nå klare for juleforberedelser på avdelinga. Vi ønsker at barna skal oppleve en rolig og koselig
førjulstid hvor vi trekker kalender hver dag, synger julesanger, leser julebøker og lager juleting.
I desember dropper vi turer til gymsal og stamsted, samt andre grupper.
På puterommet har vi hengende en julekalender på veggen. Her henger vi opp et julehjerte hver dag.
Vi teller hvor mange dager det er igjen til jul, og ser på hvilken dato det er. Vi tenner
også lys, synger og leser. Det kan også hende at vi får besøk av nissebamsen Thomas.
Hver mandag har vi adventstund for hele barnehagen hvor vi synger og tenner lys.
Fredag 9/12 inviterer vi alle foreldre og barn til frokost på Trollhaugen. Bordet er dekket fra kl.
8.00. Velkommen!
Tirsdag 13/12 markerer vi Luciadagen. Da går førskolebarna i luciatog ute i barnehagen kl. 16.00.
Etter toget blir det servert gløgg og lussekatter til barn og foreldre ute.

Fredag 16/12 arrangerer vi julebord for barna på Stua og Haugen. Ca. kl. 10.00 ser julefilm. Da
filmen er ferdig blir det servert julemiddag i barnehagen. Vi pleier å pynte oss litt til denne dagen
og barna synes det er morsomt å være på julebord. Vi serverer forrett, julepølse, medisterkaker,
poteter og surkål og tilslutt dessert.

Sanger vi kommer til å synge i desember er bl.a. :
-

På låven sitter nissen
Tenn lys
O jul med din glede
Bjelleklang
Svart senker natten seg(Luciasangen)
Musevisa
Jeg gikk meg over sjø og land
Et barn er født i Betlehem
Vi tenner våre lykter når det mørkner

Hvis det er noen av barna som skal ha fri noen av dagene før jul vil vi gjerne ha
beskjed om dette. I år vil barnehagen ha stengt tirs.27/12 og fredag 30/12.
Åpningstiden i romjulen vil være 07.30 – 16.00.
Første dag etter jul blir mandag 2. januar.
Vi vil med dette ønske både barn og voksne en fin førjulstid.
Vennlig hilsen Linda, Martin, Kristian og Janicke

