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Frilek/kos/julefilm på 
tvers av gruppene

24  

JULAFTEN  
   BHG ER STENGT 

25  

 1. JULEDAG 
BHG ER STENGT

27 

2. JULEDAG 
BHG ER STENGT

28  
Frilek/kos/julefilm på tvers 
av gruppene 

6 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN:  
Julekos 
RØD: Julehemmeligheter 

4 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: 
Bake lussekatter 
RØD: Julehemmeligheter 
Nuggets 
Ta gjerne med noe varmt i 
termos!  

2 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: 
Bevegelseslek 
 RØD: Juleverksted 

 Fiskeboller i hvit 
saus m/poteter

12 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN:  
Julekos 
RØD: Julehemmeligheter 

Vi feirer Live som blir 5 år 

søndag 15.12 Hurra! 

10 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN:  
Bake serinakaker 

RØD: Bake Lussekatter 

50 Tema: 
Advent og Lucia 

 

20  ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: 
 Julekos 

RØD: Julekos 

18  ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: Julekos 
RØD: Julekos  
Ostesmørbrød

16 ADVENTSTUND 
Nissefest for barna fra kl 
10-12. Nissegrøt kl 11.30 

 
Kle barna i nisselue og 
rødt tøy!

5 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: Utedag 
RØD: Bake Lussekatter 
HA MED DAG! Ta med en 
leke og vis den frem! ☺

3 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN:  
Lage sjokoladeprump 
RØD: Julehemmeligheter   
FØRSKOLEBARNA: 
Bading kl 9-10 
HUSK badehette 
Kirkevandring kl 10.45

49 Tema: 
Advent og jul 

13 ADVENTSTUND 
Luciafeiring i barnehagen 
Foreldre er velkommen kl 8. 
Saft, Kaffe og lussekatter blir 
servert. Kl 9.30 drar RØD 
gruppe til Bjorbekk-tunet for 
å gå i Luciatog og synge for 
dem der. 

11 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: 
Danse til julemusikk på loftet. 
RØD: Fiskekaker på brød. 

Ta gjerne med noe varmt i 
termos!  

9 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: 
Juleverksted/lek 
 RØD: Juleverksted 

 Karbonader /ris og 
grønnsaker 

52 

19 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: Vi leser 
julebøker og hører på 
musikk 
RØD: Vi ser en julefilm

17 ADVENTSTUND 

BLÅ OG GRØNN: Lage 
julekort 
RØD: Julekos 
FØRSKOLEBARNA: 
Bading kl 9-10 
HUSK badehette 

51 Tema: 
Advent og jul 



Månedsplan og brev for desember 2019 

HUSK AT BARNEHAGEN HAR PLANLEGGINGSDAG TORSDAG 2. JANUAR 2020 
BLÅ OG GRØNN GRUPPE: November har vært en våt og kald måned med mye regn. Vi har hatt våres magiske turer på torsdager og prøvd oss  ut enten på 
formiddagen eller ettermiddagen, men barna blir fort kalde og våte. Vi minner om mye ulltøy og vanntett tøy slik at vi har muligheten til å komme oss ut selv om det 
er litt kaldt. På blå og grønn gruppe har vi kost oss så mye med julegave-laging at vi jammen ble ferdig i god tid før november var over. Vi er også i god gang med 
julebaksten som til nå har bestått av pepperkaker og lussekatter. Sjokoladeprump og serinakaker står for tur. 
Desember, den magiske månden på mange vis, både for barn og voksne! Vi fokuserer like mye på Juleevangeliet og Nissen i samlingsstund. Det blir samlingsstund hver 
dag hvor vi trekker pepperkakehjertet som de har bakt og pyntet selv, Synger julesanger og snakker om hva vi kan gjøre for hverandre i jula. 
Til slutt så får vi håpe på en hvit desember og ønske dere en god jul! 

RØD GRUPPE: November er tradisjonelt en hektisk, men koselig måned her i barnehagen. Da setter vi i gang med julegaveproduksjon og masse koselige aktiviteter. 
Slik ble det også i år. Før desember var påbegynt hadde vi allerede fått unna juleposer, pepperkaker og et par julegaver! ☺ 
Nå blir det kaldere i lufta, og dermed er det jo ekstra deilig å være noe mer inne og bygge med lego, danse, kle seg ut eller lage noe skikkelig fint!  
1. desember starter vi med Adventsamling hver dag kl 0900. Her tenner vi adventslys, synger julesanger, og gleder oss! Tenk om ertenissen har vært der…! 
Ertenissen er vår tøysete venn som har vært i Eplehagen i mange år. Nesten hver dag finner han på et lite sprell, kanskje litt rampete eller morsomt, eller kanskje 
han legger igjen pepperkaker til adventstunden vår.   
Ellers blir det fokus på å roe ned, kose oss sammen, og være gode venner. Vi har juleverksted der vi koser oss med å lage diverse julepynt.  
Superklubben: I november har vi jobbet noe med leke- lesing og leke- skriving. Vi har blant annet skrevet brev i barneskrift! Det er en skrift som kun barnet selv kan 
lese. Førskolebarna la brevene de hadde skrevet i konvolutt, og fikk disse brevene med seg hjem i sekken for å lese/ fortelle hva de hadde skrevet for dere hjemme. 
Dette synes de var veldig stas! I desember blir det en pause fra Superklubben men i januar fortsetter vi med full styrke igjen! 
FORELDRESAMTALER: Vi har startet opp med foreldresamtaler på rød gruppe. Dere vil bli kontaktet fortløpende. Flere av dere vil få avtalt tidspunkt i løpet av 
desember. Det vil også bli samtaler i januar for de som ikke får samtale før jul.  

Lucia: Den 13. desember er det Lucia i barnehagen. Klokken 08.00 er alle foreldre/søsken/besteforeldre velkommen til å se når barna på RØD gruppe går i Luciatog 
rundt i barnehagen. Det blir servert kaffe, saft og lussekatter til store og små. Barna må være ferdig kledd (hvit kjole/skjorte el klær) til Lucia når de kommer til 
bhg.  
Vi kommer til å synge noen ekstra julesanger for dere denne dagen. Klokken 9.30 går Rød gruppe til Bjorbekktunet og synger for beboerne. Dette er alltid stas for 
både de og oss!  

Nissefest mandag 17.desember: Fra kl 10 – 12 har vi nissefest i barnehagen for barna, hvor vi går rundt juletreet, spiser nissegrøt, får besøk av nissen osv. Fint om 
alle barna har med nisselue og er kledd i rødt.   

30 
Frilek/kos/julefilm på 
tvers av gruppene 

NYTTÅRSAFTEN 
BHG ER STENGT 

1. NYTTÅRSDAG 
BHG ER STENGT 

PLANNLEGGINGSDAG 
BHG ER STENGT

3 
Frilek på tvers av gruppene 
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Romjula: Dere som ikke har levert inn lapp om opphold i romjulen, må gjøre det så vi kan få en oversikt over antall barn. Vi slår oss sammen og koser oss inne og ute! 
       

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR ØNSKES FRA ALLE ANSATTE I EPLEHAGEN BARNEHAGE!                                                                                                                                          

NB!! HUSK AT TORSDAG 2. JANUAR HAR BARNEHAGEN PLANLEGGINGSDAG OG ER DA STENGT.


