
  

  

 

 

  

Månedsbrev for februar måned 2021  

Det var stor gjensynsglede blant barna etter juleferien 😊 Mange var glade for å se 

hverandre igjen og det har vært mye fin lek de siste ukene. Flere er opptatt av 

rollelek som dyr. De er katter og hunder. Den voksne er ofte eieren (eller «dama» 

som de kaller det) som kaster pinne, gir de mat, lager seng og lufter dyrene. Vi har 

noen gutter som hver dag leker med riddere og borgen. Ellers så er det eventyr og 

matematikk i samlinger, tikken, butikk og familie lek, tegning, puslespill og 

bygge/konstruksjonslek. Vi nyter dagene med sol og benytter oss da av noe lengre 

utetid. Vi har fått prøvd oss med levering og hente situasjon ute, men er nå tilbake til 

slik det var i høst. Vi håper vi holder oss på gult nivå slik det har vært og at alle 

holder seg friske.  

  

«En by for alle» arrangeres i uke 6. Uka markerer viktigheten av likestilling, 

inkludering og mangfold. Dette er tre viktige områder vi jobber opp mot gjennom hele 

året (i tråd med Rammeplanen og Årsplanen), men vil ha noe ekstra fokus på og 

markere gjennom denne uka i barnehagen. Andre ting som skal markeres er 

Samefolkets dag fredag 5.02 og karneval. Karneval med bla. disco, «katta ut av 

sekken» og pølser holdes fredag 12.02. Kom gjerne utkledd. Bruk fantasien og finn 

noe dere har hjemme. Hold gjerne skumle masker hjemme.   

Bursdagsbarn som vi gleder oss til å feire i februar er:   

Noela 4 år 12.02  

Matheo 4 år (14.02) feires mandag 15.02  

Natnael 3 år 20.02 feires fredag 19.02 

Håvard 5 år 24.02 

  

Skolen har vinterferie i uke 8. Gi beskjed om noen skal ha fri i barnehagen.  

  

Laureta og Rand er studenter hos oss i uke 4-5-6-7-8-9. De går andre klasse på 

barnehagelærerutdanningen. I denne praksisperioden har de fokus på 

kunnskapsområdene «Språk, tekst og matematikk» og «Kunst, kultur og kreativitet». 

I tillegg har de 6 lederdager hver. De er allerede godt i gang og både barn og voksne 

setter stor pris på å være flere voksne til lek, måltid, aktiviteter, påkledning, omsorg 

og samtaler. Større voksentetthet i hverdagen utgjør en stor forskjell.  

  

Følg oss på barnehagens nettside for å se bilder og annen informasjon.  

   
Vi ser frem til en ny måned med alle barn på Salamander avdelingen! 

 


