
MÅNEDSBREV MARS 2023 

OPPSUMMERING AV FEBRUAR 2023 

I januar og februar jobbet vi med tema: vinter og eventyr skinnvotten. Vi har 

dramatisert eventyret om skinnvotten og hatt fine samlinger. I midten av 

februar forberedte vi oss til fargefesten- vi har malt på t-skjorter. På 

fargefesten var det kjempegøy. Vi har hatt dans og musikk og pasta med pølser. 

Det var kjempefin dag.  

I februar var mye sykdom og forandring i personale. Vi har gjort så godt vi 

kunne. Nå jobber Marzena, Hakima og Sylvia helt til mai 2023. I mai skal komme 

Lene igjen fra mammapermisjon. 

MARS 2023 

I mars skal vi jobbe med tema: Påske.  

Påsken er en tid hvor vi kan la den kristne kulturarven komme til uttrykk. Påsken 

handler om Jesus død og oppstandelse. I arbeidet med barn legger vi fokus på 

livet. Vi feirer livet, og lager ting i barnehagen som symboliserer liv. Egg som er 

begynnelsen på et liv, kylling som akkurat har startet sitt liv, gåsunger som er 

tegnet på at treet fortsatt er i live, karse hvor livet springer ut fra et frø. Vi 

bruker også fargen gul i påsketiden. Den gule fargen det er mest sannsynlig 

symbol for solen og livsglede. Ut av dette kan vi snakke med barna om 

påskebudskapet gjennom kyllinger, egg, karse og gåsunger     . 

Vi valgte også et eventyr om: «Det vakreste egget i verden» som tema i hele 

måneden. Målet med dette er at barn skal bli kjent med eventyret og vi skal 

lære barn noen matematiske begreper. Det blir fokus på tallet 3 og fargene: blå, 

gul og grønn. Nøkkelord er: høne, egg, kylling og påske. 

Vi kommer til å lage mange spennende ting på formingsaktiviteter, både i forhold 

til eventyret og påske. Vi skal besøke høner ved sykehjem også. Vi skal ha stor 

kylling på besøk og skattejakt i uke 12. 

Den 30.mars 2023 blir det påske kafe kl 15.00-16.00 og vi ønsker alle 

hjertelig velkommen.  



Midt i mars 2023 kommer påskeferielapper. Vi kommer til å slå oss sammen med 

Bikuben i perioden mandag 03.04.23-05.04.23. På onsdag blir redusert åpningstid 

7.30-12.00. Husk å komme i god tid før å hente barnet.  

Marzena tar ferie fra 27.03.23 t.o.m 19.04.23 og vi skal prøve å finne noen som 

skal hjelpe på avdelingen i denne perioden. Sylivia og Hakima skal være med oss 

også. De har jobbet på avdelingen ca. 1 måned så de er kjent med barna.  

Vi håper på en fin mars måned og vi ønsker alle RIKTIG GOD PÅSKEFERIE.  

 

 

 

 


