JUL I VESLEHAVEN BARNEHAGE
Julen i barnehagen er en spennende tid fylt av magi. Dette er noe vi holder på med i desember
måned.
Forberedelser
Avdelingene finner frem utstyr og lager handleliste i forhold til julegaver barna ønsker å lage
og til å bruke på juleverksted.
Barnehagen avtaler besøk for skolestarterne i Bugården kirke.
Avdelingene lager et pedagogisk opplegg for desember hvor høytiden Jul markeres. Det
pedagogiske opplegget skal legges opp slik at alle barn, uavhengig religion og livssynsmessig
bakgrunn, kan delta på.
Progresjonsplan
1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

- deltar på samlinger
- lager kalender hvor det
telles «ned» til julaften
24.desember
- lager 2-3 enkle
julegaver
- barna er med på å lage
julekaker
- barna kan kle seg ut
som nisse på
nissefesten

- deltar på samlinger
- lager kalender hvor det telles
«ned» til julaften 24.desember
- lager 2-3 julegaver til
foreldrene
- barna er med å lage julekaker
- barna kan kle seg ut som nisse
på nissefesten
- barna kan delta på juleverksted
- barna kan delta på Luciamarkering
- barna får besøk av rampenissene
i barnehagen

- deltar aktivt på samlinger
- lager kalender hvor det telles «ned» til
julaften 24.desember
- barna lager 2-3 julegaver til foreldrene
- barna er med på å lage julekaker
- barna kan delta på juleverksted
- barna kan kle seg ut som nisse på
nissefesten
- barna kan delta på Lucia-markering
- barna får besøk av rampenissene i
barnehagen
- barna kan delta på julegudstjeneste i
Bugården kirke

Sanger i desember
Vi velger ut «nøytrale» sanger vi hører på og synger til, slik at alle barna i barnehagen kan
delta i sang-stunden. Sanger som er «forkynnende» og lovprisende velger vi bort. Om en sang
er direkte tilknyttet en religiøs tro, kan sangen lyttes til og fortelles om, istedenfor at barna
lærer å synge den.
Samlinger
I samlingene så snakker personalet med barna om hva julen betyr og hvordan tradisjonene er i
Norge. Barna skal få kjennskap til at det er forskjellig tradisjoner, både innenfor
kristendommen og andre religioner. Personalet snakker med barna om at det er forskjellige
måter å feire jul på. Barnas alder tas hensyn til når det planlegges samlinger.
Juleevangeliet (Lukas’evangelium kap 2) fortelles/leses for barna. Det kan også fortelles
tradisjonelle og utradisjonelle julefortellinger.
Julekalender
Hver avdeling lager sin egen kalender. Denne kalenderen skal «telle» ned mot julaften i
Norge, 24.desember.
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«Rampenisser»
På Kengubarna og Hundremeterskogen «flytter» det inn en eller flere Nisser på avdelingen
rundt 1. desember. Hvordan de har kommet seg til barnehagen, er
det vi voksne som kan skape en undring eller historie rundt (f.eks.
kommet med bussen m.m.).
Nissen/e vil bo i barnehagen gjennom hele desember. Om natta eller
i løpet av dagen, kan det være vi opplever at nissen finner på litt av
hvert. Kanskje han/hun har gjort rampestreker, eller kanskje nissen
har satt frem mel, sukker o.l. med en hyggelig lapp om at vi skal
bake lussekatter eller julekaker denne dagen.
Hver avdeling lager et opplegg på plandagen når vi planlegger
desember, slik at de voksne har en plan og følge.

Hvilket syn skal fremmes i desember i Veslehaven barnehagen
Vi skal skape en god stemning i barnehagen, for alle barna, uavhengig av religion og
livssyn.
Alle barn, uavhengig av religion og livssynsmessig bakgrunn, skal kunne delta på alle
aktiviteter i desember.
Barna skal få kunnskap om, ikke trekkes inn i, en religion.
Innholdet i pedagogiske aktiviteter skal være «nøytrale», slik at barnehagen er et sted
der barn med ulik religiøs og livssynsmessig bakgrunn kan lære om og av hverandre.
Julegaveverksted skal ikke overstyre utetiden – barna skal være ute hver dag (som
også ellers i året)
Aktiviteter og opplegg i forbindelse med høytiden jul
Juleverksted; Alle avdelinger legger opp til ulike formingsaktiviteter, som barna kan
delta på.
Julegaver; Alle barn kan lage 2-3 julegaver i barnehagen. Barn som ikke pakker inn
gavene som julegave, kan ta med det de har laget hjem.
Rampenisse/r; Kengubarna og Hundremeterskogen får besøk av en eller flere
rampenisser i desember. Disse bor i barnehagen i hele desember.
Nissefest; Alle avdelinger har nissefest på dagtid. Barn og voksne kan kle seg ut som
nisse og det blir servert risengrynsgrøt.
Lucia-markering; Dette er et arrangement som gjennomføres fra kl 16-17. Alle
foreldre og barn er hjertelig velkommen til å delta. Det er kun barn fra stor avdeling
som går i tog. Det blir servert kaffe, saft og lusse-katter denne dagen. Barnehagen
baker lussekatter. Vi spør også om foreldre har anledning til å bake.
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Julesanger vi kan synge i Veslehaven barnehage
Advetslysene; Tenn Lys av Eyvind Skeie
Bjelleklang
En juletrall
En stjerne skinner i natt
Hei tomtegubbar
Jeg så mamma kysse nissen
Jeg gikk meg over sjø og vann
Julekveld i skogen
Julenissen kommer i kveld
Julenissens bjeller
Julepresangen
Musevisa
På låven sitter nissen
Romjulsdrøm
Rudolf er rød på nesen
Spikke, sage, lime, banke
Vi pynter til fest
Vi tenner våre lykter
Snømannen Kalle
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