
Periodeplan Smolten desember 
Mandag 29.11 Tirsdag 30.11 Onsdag 1.12 Torsdag 2.12 Fredag 3.12 

Adventssamling  

Kl. 9.00 

 Planleggingsdag   

Mandag 6.12 Tirsdag 7.12 Onsdag 8.12 Torsdag 9.12 Fredag 10.12 

Adventssamling 

Kl. 9.00 

Kirkebesøk. Alle tar 

med matpakke denne 

dagen.  

Juleverksted. 

Ikke matpakkedag 

J  

Juleverksted.  Vi feirer Aylo 4 år! 

Mandag 13.12 Tirsdag 14.12 Onsdag 15.12 Torsdag 16.12 Fredag 17.12 

Adventssamling 

Kl. 9.00 

Grøtfest  

 Matpakkedag J    

Mandag 20.12 Tirsdag 21.12 Onsdag 22.12 Torsdag 23.12 Fredag 24.12 

Adventssamling 

Kl. 9.00 

Alle tar med 

matpakke.  

Julelunsj, ikke 

matpakkedag 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse informasjon: 
- 1. desember er det planleggingsdag og 

barnehagen er stengt.  
- 2017 og 2018 barna har vært med på å lage 

et bidrag til pepperkakelandsbyen som er 
utstilt på Melhus bibliotek i hele desember. 
Ta gjerne turen sammen med barna for å se 
vårt bidrag! 

- !3.desember er det grøtfest hvor vi ønsker å 
invitere alle foreldre. Fra 15.00-16.30. 
Storlaksen går luciatog.   

- Tonje går ut i svangerskapspermisjon etter 
jula. På nyåret vil dere se Ida og Johanne 
på Smolten som stedfortreder resten av 
barnehageåret.  

- Tirsdag 7.desember er det kirkebesøk for 
2016 og 2017 barna. Vi drar fra bhg kl 9.00 

- Hver fredag i tre uker fremover vil vi ha 
besøk av en elev fra Klæbu ungdomsskole 
som skal være sammen med oss.  

 
 

Takk! 
• Takk for at dere merker klær og utstyr. 
• Takk for at dere holder ut i feber, 

snørr, hoste og andre sykdommer som 
herjer denne høsten/vinteren.  

• Takk for at vi får dele hverdagen vår 
med herlige barn her på Smolten. Vi 
gleder oss til et nytt år. 

 
Ha en flott desember, og ei riktig god jul! 
Nisseklem fra damene på Smolten.  

     
 



Hva har vi gjort?  

 

Da har vi lagt november bak oss, og på Smolten har den bestått av en god del sykdom både 

blandt store og små. Vi har allerede begynt å prate litt om jula som nærmer seg. Vi har drevet 

endel med ulike formingsaktiviteter, vært på turer i nærområdet og danset blimE dansen. Den 

19. november møtte vi opp på rådhuset i stor tro på felles blimE dans med andre 

barnehager/skoler i Melhus. Det viste seg at det var bare oss på Smolten som møtte opp på 

rådhuset, men blimE dans ble det allikevel!  

 

         

         

         

         

 



Tanker fra Smolten 

Vi går inn i desember, advent og førjulstid. Tid for ro, kos og felles opplevelser – og kanskje 

om vi vil eller ikke – litt førjulsstress. På Smolten vil vi ha fokus på å nyte førjulstida med den 

spenninga den har med seg. Vi skal prater om ventetid, lytte til julemusikk, finne roa sammen 

og kose oss med å glede oss til jul. Og til alle mammaer og pappaer; senk skuldrene, det blir 

jul uansett hva dere rekker og ikke. Og det er ingen som feirer jul inne i kjøkkenskapene  

Bruk desember til å dele barnas spenning, forventninger og glede. Jula er å være sammen, og 

det er noe av det fineste som finnes 

 

 

         
 

 


