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Jul 

Børnenes selvtillid 
styrkes når de mestrer 

nye finmotoriske 
færdigheder.

Børnene øver sig i at 
vente på tur og være 
en anerkendende og 

hjælpende ven. 

Vi øver julesange og 
høre dagens nisse-

historie. Børnene får 
tillært sig flere nye ord. 

Vi vil koble bevægelse 
til vores julesange samt 

arbejde med 
taktilsansen ved vores 

kreaprojekt. 

Vi øver finmotorik 
gennem jule-klippe-

klister.  

Vi undersøger naturens 
fænomener f.eks. frost 

og evt. sne. 

Vi lærer om julens 
traditioner gennem 
fællesskab og med 
fokus på det fælles 

tredje.

Alsidig personlig udvikling 

Kultur, æstetik og fællesskab 

Natur, udeliv og science 

Krop, sanser og bevægelse 

Kommunikation og sprog 

Social udvikling 
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• Et godt læringsmiljø kræver et godt fællesskab med gode og trygge voksen- og børnerelationer. 

• Et læringsmiljø opstår også spontant og ofte med initiativ fra børnene – fx kan et læringsmiljø opstå 

omkring fund af en regnorm. Her er det den voksnes bevidsthed om at inddrage læring fra temaerne, 

der danner grundlag for at børnene får en viden og udvikler sig. 

• Der arbejdes med/i læringsmiljøer hele dagen. 

• Inddrag gerne forældre. 

• Inddrag gerne lokalmiljøet.                  Dato:22-11 Navn: Elverhøjen                                                     

Mål - hvad vil vi gerne opnå 

Styrke børnenes forståelse for julen som tradition og hvad julen indebærer. 

Tiltag – hvad vil vi gøre for at nå målet 

Vi vil dagligt fortælle/læse børnevenlige nissehistorier samt klippe-klistre julekrea.  

Vi vil planlægge ture ud af huset som understøtter målet f.eks. kirketur. 

Vi har planlagt julefrokost og juletræsfest i huset for børnene. 

Ansvarlig – hvem gør hvad 

Hanne, Katja og Signe  

Fysiske rammer – rum/uderum/materialer m.m. 

Uderummet, Elverhøjens stue samt andre fælles arealer. 

Børnegrupper – hvilke børn skal deltage 

Alle børn 

Tegn – hvad vil vi se efter for at vurdere om vi er på vej til at nå målet 

Vi vil lægge mærke til om børnene referer og genfortæller det i forvejen præsenterede materiale. 

 

Opfølgning – vi vurderer om vi har nået målet: 

Hvornår:  Vi vil evaluere ved næste planlægningsmøde. 

Hvordan: Gennem daglige observationer. 

 

 


