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Månedsbrev for Bikuben 

februar 

 

 

Da har vi allerede rukket å komme oss gjennom januar måned, og vi ser frem mot varmere 

og lysere tider. 

 
 

 

I januar har vi:  

• Kommet godt i gang med temaet «bukkene 

bruse», der vi har lest og fortalt eventyret i 

samlinger og små grupper. Vi ser at barna finner 

frem bukkene bruse bøker på eget iniativ, og 

forteller eventyret til hverandre.  

- i formingsaktivitetene har vi brukt sansene med 

å ta og kjenne på ulike materialer som maling, 

bommul, lim, natur materialer osv. 

• Hatt språk og leseaktiviteter med 

spill, lesing av bøker, lek i 

dukkekrok,  benevning, og spilt ut 

bukkene brukse.  

• Gått turer i nærmiljøet,  der barna 

får ulike motoriske utfordringer. Vi 

voksne er støttende og 

tilstedeværende for at barna skal få 

oppleve mestring og glede. Vi har 

også brukt turene på å finne formingsmaterialer.  

• Vært i Storhaughallen hvor barna leker med ball, løper, klatrer 

og bruker kroppen aktivt.  

• Bakt rundstykker, og laget varmmat. Målet vårt er å ha med barn 

på prosessene. Med rundstykkene får de være med å lage 

deigen og trille dem ut etterpå. Når vi lager varmmat er det 

skrelling, kutting, legging av fiskekaker på brett, smaking av 

ingredisener osv.  
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I februar skal vi:  

• Fortsette med temaet «bukkene bruse»  

• Fortsette med gruppene hvor vi jobber med tema og lek. På turdagene vil vi fortsette 

å bruke nærområdet hvor barna får å selv, og teste ut ulent terreng. 

• Fortsette å være i mindre grupper gjennom dagen. I de små gruppene er det lek, spill, 

baking, matlaging og gode samtaler som skjer.  

• Gå i Storhaughallen for å boltre oss. 

 
 

 

 

 

 

 Bursdager i februar:  

• Berliot blir 2 år, 21. februar 

 

Annet: 

• 6. februar markerer vi samene nasjonaldag 

• 20.februar markerer vi fastelavn med boller og krem 

• 24. februar skal vi ha fargefest i barnehagen, og håper alle vil møte i fargerike klær. Vi 

skal ha disco med ansiktsmaling, dans og musikk, og vi skal kose oss med litt ekstra 

god lunsj.  

• Vinterferie i uke 9, gi beskjed hvis barnet ditt skal ha fri.  

• Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023  
   -tirsdag 11. april 

 

 

                                                                        Hilsen Siri, Mette, Ronja og Solveig 
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