
 

Månedsbrev Februar.  

I januar har Humlene vært en aktiv gjeng. Vi har vært mye ute på tur uansett vær. Vi ser at barna 

trives med å få utfolde seg i naturen. Vi har hatt turer til sjøen hvor vi har sett på hvordan vannet 

endrer seg i vind og regn og om bølgene er store eller små, eller om sjøen er stille. Bål og grilling av 

pølser var lenge etterlengtet og etter en god tur og lek var alle enige om at det var den beste lunsjen 

på lenge      . På turene ser vi at barna leker på tvers og at alle er med.  

Uglene har sine faste mandagsturer med en annen avdeling og har lest og arbeidet med boka 

Bomulv, og er nå i gang med å lese en ny bok «Regnbuefisken». 

Dragene har lest og snakket mye om det og være en venn og en bestevenn og vi avsluttet boka med å 

ha formingsaktiviteter knyttet opp til boka. 

Ellers har vi hatt språkgrupper der vi blant annet har laget kunst av klosser og trebrikker hvor det har 

vært fokus på samarbeid, dele og vente på tur.  

 

 

I februar forsetter Uglene med boka og skoleforberedende aktiviteter. Det er stor interesse for 

bokstaver og tall.  

Dragene skal ha fokus på vennebøkene som alle har forskjellige tema som f.eks «Å bli enige». 

Vi fortsetter på språkgrupper og fokusord og språkforståelse. Gjennom dialogisk lesing og leken vil 

jobbe oss gjennom de ulike temaene i bøkene.  

Vi har også måltidet som agenda. Dette er et godt sted for språk, læring og gode samtaler. Vi har 

startet med «dagens hjelpere» som er med å hjelpe til i samling, på kjøkken og velger sang til måltid.  

Vi opplever og lærer sammen       



  

I februar skal vi markere: 

Samenes dag: mandag 6. 

Fastelavn: fredag 17 

Fargefest: fredag 24 med b.l.a Mat med farger 

Vi ser frem til en innholdsrik måned med mange gode og spennende opplevelser. 

 

Hilsen Jenny, Alexander og Herdis   

     Ved spørsmål ta gjerne kontakt 

     Herdis.hjelmeland@stavanger.kommune.no 


