
                                     Månedsbrev Mars 

Endelig mars måned, og endelig vår! 

Når vi ser tilbake på februar, så har vi hatt mange fine stunder sammen 

på Billene. 

• Vi har hatt mange fine samlinger knyttet til tema 

«Skinnvotten», både i smågrupper og sammen med hele 

avdelingen. Barnegruppen har vært med å fortelle eventyret, 

og kjenner igjen mange av dyrene som sniker seg inn i den gode, varme votten. 

Begrep som dyrenavn, størrelse, kaldt, vinter har blitt repetert ofte, og barna finner 

mye glede i synge sanger til hvert dyr.  

• Vi har hatt formingsaktiviteter knyttet til både Skinnvotten, Samenes nasjonaldag og 

fargefesten. Spennende å kjenne på våt maling, klissete lim og myke fjær. 

• Vi er ute i all slags vær, men selv i Februar har vi hatt noen flotte dager som ga smak 

av vår! Vi har vært på tur i skogen, langs sjøen og nærmiljøet til barnehagen. Lunch 

har vi også hatt med oss, og vi ser at ungene koser seg ute! 

• Vi avsluttet februar med Fargefest! Skikkelig stas for både store og små. Vi hadde 

disko på Lille Bettania sammen med Larvene. Fargerik spagetti, og frukt og bær i 

regnbuens farger  

 

  
 

 

 



 

 

   I mars skal vi..  

 

 

• Vi følger årstiden, og sammen med barna skal vi undre oss og utforske hvordan 

naturen og nærmiljøet begynner å spire. Vi har allerede funnet noen snøklokker på 

tur!  

• Barnehagen 14 mars – « Liten og stor» . 

• I mars skal vi introdusere «Lille Larven aldri mett» til barna. Dette er fin bok om 

hvordan livet kan starte som ett lite egg, og ende som en vakker sommerfugl. Og 

underveis i historien er det mange nye begrep vi ønsker å introdusere barna. Vi skal 

ha samlinger med konkreter, sanger, måltid og turer knyttet til eventyret.  

• Vi skal ut på tur! Vi pakker med mat, og kanskje til og med hengekøyer       

• Ferielapper for påsken blir snart levert ut.  

• Påskeforberedelser starter i midten av mars. Vi lager kyllinger, synger «En liten kylling 

i egget lå» og baker rundstykker til Påskekaffe. 

• Vi inviterer til Påskekaffe! 30 mars, kl 15:00-16:00. Vi serverer rundstykker, saft og 

kaffe       



• Vi starter med foreldresamtaler med foreldresamtaler denne måneden. Se skriv på 

tavlen. Finner dere ikke noe som passer er det bare å ta kontakt med Jagoda eller 

Stephanie.  

• Vi har to bursdagsbarn i mars! Hipp hurra for Hulda som blir 2 år 20.03, og Sofia som 

blir 2 år 31.03!       

 

 

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. 

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

jagoda.anna.rekas@stavanger.kommune.no 

 

Hilsen alle oss på Billene       
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