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JULESJOV IDEKASSEN

Nu nærmer julen og december måned i skolen sig. 
Hvad skal vi lave og hvor finder jeg de gode ideer? 
Du kommer ikke til at skuffe dine elever, fordi du 

finder alt i denne Idekasse Juleversion. 

Få ideer til:

• Pakkekalender 

• Pakkeleg

• Julehygge i december

• Julemassagehistorier

Hvad skal vi lave til jul?
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BABYBILLEDER
Alle elever tager et babybillede med, som lægges i en pose. Hver dag trækkes et 
babybillede. Klassen skal gætte hvem det er. Når der er gættet færdig, så kan eleven på 
babybilledet vælge en gave og dagen efter trække et nyt babybillede.

KRAVLENISSER
Alle elever finder en kravlenisse på nettet, som minder lidt om dem selv, printer den 
ud, klæber den på et stykke karton og klipper den ud. Eleven skal skrive navn bag på 
kravlenissen. Kravlenisserne hænges op i klassen.

Hver dag vælges en kravlenisse og eleven som har lavet Nissen, må vælge en gave. 
Den hvis kravlenisse blev valgt, vælger dagen efter næste kravlenisse.
Hvem der har lavet kravlenisserne er hemmeligt, indtil de er valgt.

Det er den tid på året igen....julehygge og pakkekalender. Hyggeligt, men hvad skal vi nu 
lave i år?

Eleverne vil gerne være nissevenner for hinanden....men vi ved bare, at det tit går galt. 
Hvad så?

På de følgende sider finder du 11 gode alternativer til nissevenner og masser
af julehygge. . . . . .

SNART JUL, OG SÅ... 
ÅÅÅÅ NEJ - PAKKEKALENDER!
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TOILETRULLE-ENGLE
Lad eleverne lave en engel af en toiletrulle omviklet med hvidt papir og limet på en 
kartonfod. Eleverne skriver deres navn under foden. Klip englevinger af hvidt karton, som 
limes på. Med farver males et ansigt. Lav evt. en glorie med en piberenser.

Stil alle engle på en sky lavet af vat. Hver dag trækkes en engel med et navn på en elev. 
Eleven får lov til at vælge en gave. Dagen efter trækker eleven næste engel, som skal 
have en gave osv.

KRÆMMERHUS
Lad eleverne rulle et kræmmerhus. Før de ruller, skal de skrive deres navn indvendig.
Når eleverne har rullet kræmmerhusene, så stilles de omvendt på et stykke karton eller 
evt. på et julelandskab med vat, træer og meget mere.

Hver dag vælges et kræmmerhus og eleven som har lavet det, må vælge en pakke og 
trække næste kræmmerhus dagen efter.
Kræmmerhusene kan også pålimes hanke og hænges på et juletræ.

NISSEPORTRÆT
Eleverne tegner, farvelægger og dekorerer et flot nisseportræt og klipper det ud.
Der skrives navn bag på.

Alle klassens portrætter samles i en kasse og hver dag trækkes et portræt. Eleven som 
har lavet portrættet må vælge en pakke og trække et nyt portræt dagen efter.
Alle portrætter samles på en billedramme eller karton baggrund dekoreret som en 
billedramme.
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GAVESNOR
Lad alle elever tage en gave med hjemmefra. Eleverne skal nu lave et flot julekort med en 
julehilsen og putte det i en kuvert uden navn.
Skriv nu nummer på alle pakker og hæng dem på snore rundt i klassen. Tag elevernes 
julekort og skriv navne på alle kuverterne, så hver elev får et kort. Hæng også kuverterne 
med julekort på snorerne.
Lav en pose med navnene på eleverne og en pose med numre.

Hver dag trækker en elev navn og nummer på den næste klassekammerat, som skal 
finde sit kort og gave.
Lad eleven læse julekortet op og hænge det på en ramme, så man kan se alle de flotte 
kort klassen har lavet og pakke sin gave op. Dagen efter trækker eleven et nyt navn og 
pakkenummer.

BEVÆGELSESKALENDER
Skriv navne på alle klassens elever på sedler og læg dem i en pose.

Hver dag trækkes et navn på en elev, som nu skal bestemme dagens bevægelses-
aktivitet. Lav på forhånd en oversigt over hvilke aktiviteter der kan vælges eller lav 
aktivitetssedler som kan trækkes.
Film dagens aktivitet og del med forældrene.

BILLED-GEVIR
Print billeder ud af alle klassens elever og laminer dem.
Læg dem i en pose. 
Lav på væggen et stort gevir i karton. 

Hver dag trækkes et billede af en elev, som må vælge en pakke og trække billedet af ny 
elev dagen efter.
Sæt billedet op på takkerne på geviret, som til sidst vil være et helt billedtræ.
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JULESJOV IDEKASSEN

HONNINGKAGER
Alle elever skal medbringe en honningkage.
Hver elev skal i skolen skrive sit navn på bagsiden med glasur. Har I overskud, kan 
kagerne bages på skolen 
Der laves hul i toppen og kagernes hænges op på en julebaggrund i karton.

Hver dag vendes en kage og eleven som har haft kagen med, må vælge en pakke og 
vende en ny kage næste dag.
Beslut om eleverne må spise kagerne, når de er vendt eller først sidste dag før ferien.

SANDKASSEN
Lav en sandkasse med et kalenderlys placeret i midten.
Hver elev skriver deres navn på et stykke papir som lamineres. Navnesedlerne gemmes i 
sandet.

Hver dag leder en elev efter en navneseddel. Eleven, hvis navneseddel som bliver fundet, 
må vælge en pakke og finde en ny navneseddel næste dag.
Lav på væggen et stort kalenderlys i karton. Alle navnesedler klæbes på kalenderlyset 
den dato eleven får pakken.

JULEKNALLERT
Lad eleverne skrive en julehistorie om julen hjemme.
Når historien er skrevet færdig, rulles den med et kulørt stykke papir på ydersiden f.eks. 
gavepapir.
Rullen trykkes i enderne og bindes med et farvet bånd som en nytårsknallert.
Hæng knallerterne på et kartonjuletræ på væggen eller på et rigtigt minijuletræ i 
klassen.

Hver dag trækkes en knallert og julehistorien læses op for klassen.
Eleven må vælge en pakke og trække næste historie dagen efter.



Hvad skal vi lave til jul?    |    side 7www.idekassen.dk

JULESJOV IDEKASSEN

GAMMEL JULEKALENDER
Se et afsnit af en af de gamle julekalendere hver dag. Du finder dem her: 
www.dr.dk/bonanza eller youtube.com

f.eks. Magnus Tagmus, Jullerup Færgeby, Jul på Kronborg, Vinterby Øster, Bamses 
Julerejse. For de ældre elever f.eks. Jul i Hjemmværnet eller Yallahrup Færgeby.

JULEBØGER
Læs op af de gamle juleklassikere f.eks. Peters Jul, H.C. Andersens Juleeventyr, Den Store 
Bastian, Folk og røvere i Kardemommeby eller Julemandens Bog.

JULEQUIZ
Send hver dag et spørgsmål om julen på Intra/Aula. 
De elever der når at svare inden kl. 20.00 og som svarer rigtigt får x-antal point.
Find præmier til de bedste og de hurtigste.

NISSE- ELLER JULEMANDSSELFIE
Tag et spejl og klæb nissehue, vathår, røde kinder m.m. på spejlet, med et hul til ansigtet. 
Eleverne kan nu tage sjove selfies.
Skift motiv hver dag.

SÅ SKAL DER HYGGES 

Julehygge til december måned
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SMS JULEHISTORIE
Lad eleverne skrive en fælles julehistorie på sms.
En elev starter historien, ca. 2-3 linjer, og sender den til en klassekammerat. 
Klassekammeraten kopierer teksten og tilføjer sine 2-3 linjer og sender til en ny 
klassekammerat. Sidste elev sender den til læreren, som læser historien op sidste 
skoledag før jul.
Husk lidt regler for indhold og sprog!

JULEKAHOOT/JULEJEOPARDY
Lav en julekahoot hver dag. Der findes masser af færdige julequizzer på Kahoot.dk.

JULE-JEOPARDY
Find en Jeopardy om jul på: https://jeopardylabs.com

JULE SAND ELLER FALSK
Lad eleverne på skift finde på en historie om deres jul, enten en sand eller falsk historie. 
De skal nu fortælle klassen historien og klassen skal gætte om den er sand eller falsk.

Man kan evt. hver dag spille om en fysisk aktivitet. Gætter klassen rigtig, er det 
fortælleren der skal tage 10 armbøjninger. Gætter klassen forkert, så er det alle i klassen 
der skal tage armbøjningerne.

NISSELANDSKAB
Lav et nisselandskab med små huse, nisser, sne af vat og meget mere. Nisserne kan evt. 
få børnenes ansigter ved at klippe ud fra billeder.



Hvad skal vi lave til jul?    |    side 9www.idekassen.dk

JULESJOV IDEKASSEN

HEMMELIG JULEHISTORIE
Send et kladdehæfte rundt i december hvor eleverne skal skrive en fælles julehistorie. 
Start den med “ Det var en kold og snefyldt 1. december........” 
Eleverne skal nu på skift fortsætte historien. De må ikke læse det, der tidligere er 
skrevet, kun sidste linje, som skrives øverst på næste side.
Læs historien op sidste skoledag.

JUL I ANDRE LANDE
Eleverne skal lave en planche med jul i andre lande f.eks. Holland med Sankt Claus og 
børnene får gaver to gange i december, Bedstefar Frost i Rusland eller Græske Juletrolde.

Skolen kan købe bogen: Jul i andre lande af Sofie Maria Brand eller finde informationer på 
nettet f.eks. https://julidannevang.dk/jul-i-andre-lande/

JULEMASSAGE
Gratis julemassagehistorier findes på www.idekassen.dk under gratis undervisnings-
materialer.




