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 Vuggestuen 

Periode:  December  og  januar 2018   

Læreplans tema:   kulturelle udtryksformer og  værdier 

Månedens konkrete tema: December - Jul 

Fokusområde:  
Vi har fokus på jul i december måned 

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

Jul er en del af vores danske kultur, en tradition der 
bygger på værdier og tro. Vi mener det er en del af 
vores opgave at lære børn om danske traditioner og 
værdier og fællesskabsfølelsen i den forbindelse. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 
(opstil få klare mål) 

At børnene får kendskab til julen og dens traditioner. 
At børnene oplever fællesskab omkring jul og 
traditioner – være en del af noget 

Eventuelt Delmål: 
 

 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 
Opstil tegn for hvert mål. 
(gerne flere tegn fodr hvert mål) 
 

At børnene begynder at synge med på julesange, at de 
ved hvad nisser, juletærer, pynt mm er. 
 
At børnene glæder sig til fællesskab omkring 
juletraditioner/aktiviteter. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

 
Vi laver 
hemmeligheder 
 
Vi tæller ned til 
jul – Ved hjælp 
af stort 
kalenderlys de 
klipper af på. 

 
Vi synger julesange 
 
Vi går i kirke 
 
Vi får besøg af 
julemanden 

 
Vi 
klipper/klistre 
og laver pynt 
til vuggestuen 

Børnemiljøet:  
At børnene føler fællesskab og alle ved hvad jul er 

Børnegruppen som helhed:  
At børnene føler fællesskab og genkender de sange vi 
synger. De synes det er hyggeligt og mærker 
julestemning 
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Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Vi oplyser hvilke sange vi synger, så de kan synge dem 
derhjemme. 
Vi inviterer til luciafest 
Vi inviterer til julekaffe den 19. december fra 15-16.15 
 
 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 

Vi pynter op 
Vi hænger sangene op på vægen som vi synger 
Forældrene får hemmeligheder med hjem 
 

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

Ved næste stuemøde i januar 2019 
 

Evalueringsspørgsmål: 
 
Hvordan? 
 
Nåede vi vores mål? 
 
Hvorfor? 
 
Hvorfor ikke? 
 
Næste skridt? 

 

 


