
 

Månedsbrev mars. 

Februar har vært en måned med turer og lek. Turene våre går ofte til skogen i Emmaus 

der barna boltrer seg med klatring i trær, balansekunst og leker ut forskjellige tema. 

Det er også god lek inne på avdelingen der vi ser at barna leker på tvers av 

aldersgrupper. I eventyrstund har vi snart hørt ferdig Torbjørn Egners 

«Hakkebakkeskogen» som inspirerer både til sang og lek. 

Vi har feiret Ahmad sin bursdag og vi har feiret Samenes dag der vi lærte litt om 

samene. Fastelaven ble feiret med baking av boller. Det er nesten like gøy å lage boller 

som å spise dem       

Det ble en innholds og fargerik dag på Fargefesten med tur, ansiktsmaling og disko. 

Til lunsj hadde vi fargerik pasta og pølser og dagen ble avsluttet med Jenny sine 

fargerike fruktspyd !!! 

Ellers koser Uglene seg i ugleklubben og fortsetter med førskoleaktiviteter og tur. 

Dragene er aktive i språkgruppene og er alltid klar for nye aktiviteter        

 



 

 

 

I mars: 

Vi begynner nå med temaet : «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. 

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen.  

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen 

skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen (Kunnskapsdepartementet,2017). 



Vi skal også bruke boka om den lille blekkspruten Blekkulf som lever i havet sammen 

med alle vennene sine. De vil gjerne få menneskene til å slutte med forurensing og 

forsøpling. Vi skal også lære oss Blekksprutsangen  

 

Dette blir en spennende tid for oss alle. Vi vil ha fokus på forskjellige aktiviteter for å gi 

barna innblikk i bærekraft. Vi skal blant annet jobbe med resirkulering og plukking av 

søppel når vi er ute på tur i skog og mark. Barn får tidlig lære at søppel skal kastes i 

søppelbøtten, og at det ikke hører hjemme i naturen. Det kan være både farlig for dyr 

og miljøet om det blir liggende, og det er noe barna fort blir opptatt av. Gjennom 

resirkulering så kan søppelet vårt få nytt liv, så her kan vi lære mye. Søppel trenger 

ikke nødvendigvis forbli søppel, det kan resirkuleres og bli noe helt nytt! Barna skal få 

plante sin egen solsikke. Den vokser fort, og er noe konkret de kan følge med på og 

kanskje måle fra gang til gang. 

- Disse dagene skal markeres i mars_ 

- Barnehagedagen 14.mars med tema: Liten og stor 

- Påskekaffe 30.mars kl.15.00-16.00 

 

Ellers skal vi en tur på biblioteket og velge oss noen nye spennende bøker!!! 

Vi fortsetter å fokusere på leken og gleder oss til å oppleve og lære sammen       

NB: Tidspunkt for foreldresamtaler blir sendt ut i egen melding og det blir hengt opp på 

oppslagstavlen i garderoben. 

Sist men ikke minst: HUSK EKSTRA KLÆR !!!!! ( TRUSER, STRØMPER ETC). 

 

Hilsen Jenny, Alexander og Herdis   

     Ved spørsmål ta gjerne kontakt 

Herdis.hjelmeland@stavanger.kommune.no 

 


