
Tilbakeblikk til Januar 

Da var vi allerede rukket å komme oss gjennom første måneden i år 

2023. Og vi er på vei inn i siste vintermåneden. Vinteren bærer mye 

preg av mørke og kalde dager. Derfor har vi gjort det ekstra koselig 

på morgenene, med batterilys rundt avdelingen for å gi litt hyggelig 

morgenstemning. Barna er glad i lys og synes det er like stas hver 

gang de kommer frem       

Vi har vært så heldige og fått oppleve litt snø, og prøvd akebrett i 

bakken. Dette synes barna var kjempegøy. Like gøy var å prøve seg på 

en glatt bakke også uten snø :D Vi har hatt mye nedbør og lekt oss 

med pytter. Barna kokkelerer også masse med vann i bøttene, og lar 

andre få smake på det de har lagd. De lager så mye godt! :P 

 

 

 

 



Barna har blitt introdusert for et nytt og spennende eventyr, nemlig 

«Skinnvotten». De følger godt med når boksen med konkreter 

kommer frem på bordet. Vi voksne varierer på å fortelle eventyret og 

synge sangen om ulike dyr som bodde inni votten. Mange av barna 

kjenner allerede igjen litt av sangen, og synger med som best de kan.   

 

 

 

 

 

 



Mål og innhold: Februar 

Denne måneden jobber vi videre med eventyret om «Skinnvotten».  

• Formingsaktiviteter med fokus på vinter, Samefolkets dagen, lage pynt med 

pinner og fjær. 

• Vi kommer til å være en del ute og gå på tur i nærmiljøet  

• Vi markerer Samefolkets dag den 6. februar. 

• Fargefest (Karneval) 24.februar – Barn og personalet kler seg fargerikt. Vi skal 

ha disco med musikk og dans. Vi serverer fargerik pasta og fargerikke fruktspyd.  

• Fastelavn 19.februar (vi markerer den 20.februar). Vi lager og serverer 

fastelavnsboller.  

 

 

 

 

 

                                                       Månedens bursdager 

                                          Jey Jeane – 18. februar 

 

Annet: 

Husk å merke barnas klær med navn. Da blir det lettere for oss å holde orden og få det på 

riktig plass. Husk å gå gjennom barnas klær jevnlig. Vi ønsker at alle skal ha i barnehagen det 

de trenger og tilpasset til været. Har ikke barn regndress eller støvler er ikke leken i 

sølepytter like gøy. 

 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på: 

jagoda.anna.rekas@stavanger.kommune.no  

lior.stephanie.a.beck@stavanger.kommune.no 

Avdelingstelefon: 456 36 425  

Hilsen alle oss på Billene       
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