
Månedsplan Skovtrolde November 2021 
Skovtroldene er virkelig blevet skovtrolde; de er blevet bevidste om at øve sig på, at de kan meget mere selv, hvor de også 

hjælper hinanden og er opmærksomme på, at alle har brug for at have nogen at lege med. Det er en enestående proces at 

følge og give så meget glæde at være en del af! 

November kan forbindes med mørke og kulde, men her i børnehaven betyder det bl.a. lommelygter og hygge. Inden det 

for alvor går løs med forberedelser til det årlige julemarked, skal vi i månedens første uge, have afrundet legekunst-

projektet, som vi arbejdede under Corona.  

Det bliver også en sjov dag, når vi i den sidste weekend af måneden skal holde julemarked sammen vuggestuen og 

friskolen. Julemarkedet lægger naturligt op til de spirende forventninger, der er til julemåneden, hvor både traditioner og 

hemmeligheder er i højsæde.  

Kærlig hilsen Berit og Marie 

 

Dag: Aktivitet: Læreplanstema: 

1.  Mandag Legekunst forberedelser                
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

2.  Tirsdag Legekunst forberedelser 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

3.  Onsdag Legekunst forberedelser 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

4.  Torsdag Legekunst forberedelser Kultur, æstetik og 

fællesskab 

5.  Fredag Legekunst: Afslutning på forløbet hvor forældre kan deltage fra kl. 14 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

Weekend 
 

 

8.  Mandag Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med ting til julemarkedet.  
Alsidig, personlig 

udvikling 

9.  Tirsdag Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med ting til julemarkedet. Alsidig, personlig 

udvikling 

10. Onsdag 
Mortens Aften - Hvem er Morten?                                        

Kultur, æstetik og 

fællesskab 

11. Torsdag Vi skal ud og fælde juletræ! Hele børnehaven tager på fællestur. Social udvikling 

12. Fredag Fælles fredagsaktivitet: Kina 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

Weekend                                                         

15. Mandag Vi tager på tur for at samle kogler mm. Hvad er en kogle?  
Natur, udeliv og 

science 

16. Tirsdag Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med ting til julemarkedet.       
Alsidig, personlig 

udvikling 

17. Onsdag Vi tager over til bunkeren bag spejderhuset 
Krop, sanser og 

bevægelser 

18. Torsdag Hurraaaa Alma BD har fødselsdag – vi tager hjem til Alma 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

19. Fredag Fælles fredagsaktivitet: Hatteteater 
Alsidig, personlig 

udvikling 

Weekend   

22. Mandag Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med ting til julemarkedet i Fyrhavnen 
Krop, sanser og 

bevægelser 

23. Tirsdag I kolonihaven vil lave juleforberedelser 
Krop, sanser og 

bevægelser 

24. Onsdag Bag for en sag. Vi bager for børnetelefonen. 
Krop, sanser og 

bevægelser 

25. Torsdag Julemarkedsforberedelser. Vi arbejder med ting til julemarkedet. Krop, sanser og 

bevægelser 

26. Fredag Fælles fredagsaktivitet: Kagens dag 
Krop, sanser og 

bevægelser 

Weekend Julemarked på Hanstholm Friskole                                                  

29. Mandag Julen står for døren. Vi går i kolonihaven og snakker om Julen 
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

30. Tirsdag Vi pynter op til jul  
Kultur, æstetik og 

fællesskab 

 


