
 

                                                                                                                 
  Her har hjertet plads 

     
Øster Alle 16, Strib 5500 Middelfart Tlf.: 64 40 17 9 

Arbejdsark til fokuspunkt for læreplanstema. 
Periode: November-december 2015  
Læreplans tema: Kulturelle udtryksformer og værdier.     
Månedens konkrete tema: traditioner/jul. 

 

Sammenhæng: 
Hvorfor vil vi arbejde med dette tema, Hvad er 
det vi vil gøre noget ved? 
 

Traditioner er generelt med til at sikre tryghed og 
genkendelighed, definere os som individer og som 
samfund.  Jul er en tradition der har en vis betydning for 
vores samfund, da den hænger sammen med vores 
fundamentale tro og dermed vores måde at være 
menneske på.  Den forståelse vil vi gerne ligge kimen til 
hos børnene. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

Vi vil gerne bidrage til at børnene oplever Julen og dens 
traditioner som en god og glædelig tradition. 
 Vi vil gerne bidrage til at børnene oplever at jul også er 
mere end nisser og at få gaver. Men at man også kan 
give og glæde andre. 

Eventuelt Delmål: 
 

 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 

At børnene glæder sig til julehygge hver dag. 
At børnene ved lidt om hvorfor vi egentlig fejrer jul. 
At børnene kender 2-3 julesange. (lucia) 
At børnene har klippet julepynt til vores juletræ. 
At børnene har lavet gaver de kan give. 
 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
Synge 
julesange hver 
dag inden 
frokost, læse 
nisse historie 
og tænde 
kalenderlys. 

Tiltag 2. 
Tage til 
børnejulegudstjenste 
i Strib kirke i 
december. 

Tiltag 4. 
Lavejulegaver  
Klippe julepynt 
til juletræet fra 
uge 49. 

Tiltag 3.  
Forberede og gå 
lucia  
 

 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Vi håber på massiv opbakning til lucia optoget d. 
11.12.2015  

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 
Hvor vil vi dokumentere? 
Hvad vil vi dokumentere? 
Hvem vil vi dokumenter, gruppe eller individ? 

 
Vi tager billeder . 
Vi viser billederne på dias show i alrummet. 
Alle de jule traditionerne vi laver, dagligdagen i juletid. 
Gruppe aktiviteter. 

Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

 
Vi bruger vores evaluerings skemaer.  
1 gang om ugen og samlet på personalemøde i januar. 

 


