
Månedsbrev februar  

Hei alle foreldre på stankelbein! 

Plutselig var januar forbi, og vi gjør oss klar for å gå inn i en ny måned på stankelbein. I løpet av 

januar måned har vi brukt mye tid på å bli bedre kjent og knytte trygge relasjoner mellom blant 

annet ny pedagogisk leder og barna på avdelingen. Vi har alle hatt mange fine øyeblikk sammen, 

både med lek og moro, og også gjennom trøst.  

 

Barna på stankelbein har hatt flere turer i barnehagens nærområde. De har besøkt avdeling nord sin 

lekeplass, gapahukene og andre steder i nærområdet. På turene får barna utfolde seg motorisk 

gjennom møte med nye elementer i naturen som vekker inspirasjon til lek og nye motoriske 

utfordringer. Barna har lekt i barnehagens uteområde, og spesielt kost seg de dager det har vert mye 

sølepytter ute. Til lunsj har vi blant andre ting laget middager som potetmos, grønnsaker og 

fiskekaker, laget vafler og bakt boller        

 

Vi har i løpet av januar måned lest to av vennepakkens 10 bøker: «å si unnskyld» og «å dele». Vi skal 

jobbe videre med vennepakken i februar måned og kommer til å gjennomføre aktiviteter til tema 

vennskap.  

6. februar er det samenes nasjonaldag, og vi har derfor snakket litt om samene i samling. Vi har hørt 

samisk joik, og hatt samene som tema i formingsaktiviteter. I tillegg skal barna lage samisk brød: 

Gahkko. 

Ugleklubben leser boken «Jenny». Denne boken blir inspirasjon til å arbeide med begreper fra boka, 

lek som er inspirert av karakterenes opplevelser i boka og formingsaktiviteter hvor vi skaper 

karakterene. Det blir høytlesing, fortelling og samtaler om begreper og utrykk vi leser om i boka.  

Barna har i tillegg fått i «lekse» å ta med seg (eller sende på avdelingstelefon), et bilde at sitt 

kjæledyr. De som ikke har et kjæledyr hjemme, kan sende et bilde av sin favoritt kosebamse. Disse 

bildene skal vi bruke i ugleklubb        

 

Viktige datoer:  

6. Februar: samenes nasjonaldag  

19.Februar: Fastelavn 

24 februar: Fargefest  

 

Ønsker dere en fin februar måned. 

Vennlig hilsen Melanie  



 

Kontakt informasjon:  

melanie.jane.ferreira.okland@stavanger.kommune.no  

Avdelingstelefon: 456 36 425 

 

  

 


