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Mars – Datoer å merke seg

 Barnehagedagen 14.Mars årets tema Liten og stor

 Torsdag 30 Mars. Påskekaffe 15-16.00

 Innlevering av påske lapper fredag 17.mars.

 Foreldresamtaler 27 og 29 mars. Utviklingssamtaler og 

overføringssamtaler for de som skal til skolen. 



Garderoben 
 I garderoben vår så trenger vi hjelp av dere foresatte ☺

Klær må merkes da vi har 80 parr med votter, 60 par med sko. Ting som er arvet må få navnet 
til ditt barn ☺

Når det er vått ute ønsker vi at dere tar med det hjem for å tørke det siden det dessverre

ikke er plass til 20 dresser i tørkeskapet. 

Her er en sjekkliste hva som trengs i barnehagen. Sjekk på onsdagene om det må fylles på. 

Skift i hylla:                                   Vinter og kulde:                                                    Hele året:

gensere 3 par                              Vinterdress                                          Regntøy- dette må tas

bukser 3 par                                 vintersko                                            hjem med behov for å skylles 

vaskes   

fleec- bukse og genser              enten  Lue/halslue/pannebånd         Innesko med navn 

ull- bukse og genser                    Hals                                                        Sekk med navn

undertøy                                      Votter/Hansker                                      Vannflaske

sokker                                           ullsokker                                                  Gummistøvler/Cherrox

Regnvotter  
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Dagsrytmen på avdelingen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Frokost 

0730-0830 

Vi begynner 

samling ca

kl 09.00. 

Ugleklubb –

turdag

Drageklubb-

språk fokus 

Ugleklubb –

førskole 

fokus. 

Drageklubb-

tur 

Felles 

turdag/  

storhaughal

len hver 3 

uke. 

Prosjektarbeid 

+ baking 

Prosjektarbei

d + 

varmmat. 

Frukt 

14:00/14:15
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Frokost: De som ønsker å spise frokost i barnehagen ønsker vi at leveres før kl 08:10 på grunn 

at barna skal få tid til å spise en rolig frokost før dagen starter. 

Vi ønsker også at dere lever innen kl 09.00 slik at barna  får vært med på samling og 

påbegynt aktiviteter. Samme gjelder turdager. Blir barna levert etter 0915, ønsker vi at dere 
hjelper med påkledning eller møter oss der vi er på tur ☺ takk for samarbeidet! 



Prosjektarbeid • Dette året skal vi på edderkoppene jobbe 
med temaet Naturen gjennom året.
Ved å jobbe med et slik tema får vi jobbet 
tverrfagelig gjennom rammeplan målene som 
barnehagen skal forholde seg til. Vi gir barna 
kjennskap til naturen, ivareta området og 
samfunnet rundt seg. Barna får oppleve 
prosjektet tett på kroppen gjennom å sanse, 
se og oppleve. 
Bærekraftig utvikling

• «Barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling 
omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på 
jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for mer bærekraftige 
samfunn» - Rammeplan for barnehage



Sanger og dikt vi øver på 

Sett på musikken 

hjemme, dans og 

syng med! En fin 

måte for barn å 

oppleve lek og 

læring på samme 

tid. 

Blekkulf Miljødetektivsangen Bruk hodet – YouTube

Blekkulf - Hei på deg – YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGYpJqSP3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAoR52wfWtI


“Books are a uniquely 

portable magic.” –

Stephen King.

Vi leser fortiden blekkulf og hvalen. 

En god introduksjon til livet i havet, utfordringene de 

møter på, løsninger og vennskap som dannes. 

Gjengen på edderkoppen har vært kjempe entusiastisk 

over å bli kjent med Blekkulf. De har fått med seg at 

miljøet må vi ta vare på, og søppel må i søppeldunken.

Ikke minst må vi hjelpe Blekkulf som miljøagenter. 

Legger ved en youtubevideo som vi har sett sammen 

med barna som introduksjon. Tips: stopp filmen opp 

spør barna underveis hva de opplever, betydning av 

ordene de hører for å øke ordforståelsen og 

ordforrådet. Eks « korall, Alger, Kloakk etc. 

Blekkulf blir miljødetektiv Tegnefilm -
YouTube

Bildet er lånt fra 

google.

https://www.youtube.com/watch?v=HObahFi00DQ


Hva skjedde I ferbaur 



Samene 
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Vi brukte første uken i februar til å bli kjent 

med samisk kultur, musikk og mat. 
« Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn 
skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med 
at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til 
samisk kultur. Personalet skal gjøre barna kjent 
med samisk kultur og levesett og knytte det 
samiske perspektivet til merkedager og 
hverdagsliv, kunst og kultur og 
mattradisjoner. (Rammeplan for barnehagen, 
Nærmiljø og samfunn)»
Gjengen på edderkoppene synes dette var 
veldig spennende og lærerikt! De snakket mye 
om flagget og den symbolikk, og
maten falt i god smak! 

Vi brukte uken på å lage vår engen lavvo i 
forbindelse med samisk kultur. Ungene bar 
stokkene helt selv, brukte sag for å tilpasse 
stokkene med litt hjelp av de voksne! 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/narmiljo-samfunn/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/narmiljo-samfunn/


Blekkulf 
Så hvem er nå denne fyren 
med 8 armer som bor i havet 

med sine venner?

I februar har vi hatt

introduksjon om hva han gjør, 

hva trenger han av oss og 

hvorfor må vi tenke på miljøet 

rundt oss. Blekkulf har et fokus 

på « ingen kan gjøre alt, men 
alle kan gjøre litt!». Å dette 

ønsker vi å videreformidle til 

gruppen vår!

Blekkulf er et tema vi blir å 

jobbe med fram til sommeren 

med fokus på bærekraftig 

utvikling. Vi gleder oss veldig!
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Vi har også vært på konsert i regi av 
UIS med de største barna på 
avdelingen. En fortelling om at man 
må prøve seg fram, det er viktig å be 
om hjelp når man trenger det og det 
er ikke farlig! Samt med vakker 
musikk. 

Vi har også vært på gårdsbesøk for 
å se hvordan det går med dyrene vi 
møtte på i høst, snakket om hvor 
maten vi spiser kommer fra og ullen 
vi bruker på kroppen.

Vi avsluttet Februar med en ekte 
fargefest før vinterferien satt i gang. 
Musikk, dans, fargerik mat og 
ansiktsmaling!

Februar har virkelig vært en måned 
med mye nytt og mange inntrykk for 
store og små! Nå gleder vi oss til Mars 
der vi skal fokusere på planting og 
nærmiljøet vårt.  
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Takk for nå!
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