
MÅNEDSBREV FEBRUAR 2023 

Kjære foreldre  

Januar nærmer seg slutten, og vi er klare for ny måned på Lynghumlene!  

Et lite tilbakeblikk på januar måned: Starten på det nye året har vært preget av 

mye sykdom av både barn og ansatte på avdelingen, og vi håper på en friskere 

Februar!       Tross all sykdom har vi hatt fine samlinger om skinnvotten, fått 

noen fine turer i nærområdet og hatt kjekke aktiviteter sammen.  

 

I Februar skal vi: Fortsette og jobbe med temaet Vinter og «dyrene i skogen – 

Skinnvotten» og ha søkelys på hva som skjer ute i naturen. Barna skal få 

utforske nærområdet og naturen, å finne med naturmaterialer vi kan bruke på 

ulike formingsaktiviteter. Vi ønsker at barna skal få oppleve mestring og glede 

over de ulike materialene som vi har tilgjengelig. Ifølge rammeplanen for 

barnehagen (kunnskapsdepartementet, 2017) skal barna høste erfaring med å 

gi naturen omsorg å ta vare på omgivelsene.  

Ellers håper vi å få gå på tur hver mandag, somregel går vi hele gjengen samlet 

      Vi ønsker å få til turer i skogen, slik at vi kan få gjennomført en 

skogssamling med «Skinnvotten» i fokus.  De ukene vi er så heldige å få låne 

storhaughallen benytter vi oss av den, da går vi fra barnehagen senest 09:30 på 

onsdager!  

Ellers har vår gode fine Hanne Mari hatt sin siste dag på Lynghumlene, og vi 

ønsker henne mye lykke til i ny jobb <3  Vi har vært så heldig og fått Silje med 

oss på laget, og ser fram til å bli bedre kjent med henne.  

 

Viktige datoer: 

 

* 6.02.2023 skal vi markere samenes dag med en samling. 

 

* 20.02.2023 Skal vi ha fastelavn, da blir det servert boller      

* 24.02.2023 er det FARGEFEST i barnehagen og vi skal derfor male på T-

skjorter med ulike farger til å pynte oss med. (De som har og ønsker og ta med 

hvite t-skjorter som kan males på må gjerne ta dette med.)  

 



 

 

 

Bursdager i Februar: 

• Aksel fyller 2 år  15. februar! 

• Teo fyller 2 år 27. februar! 

 

 

 

Hjertelig hilsen Julie, Ambika og Silje.  

 

 

 


