
Månedsbrev 
Mars 

Først og fremst beklager jeg at det ikke ble lagt ut noe månedsbrev for 

Februar. 

 

Evaluering av februar. 

I febrar har vi satt fokus på utestegning og utagerende atferd da har vi 

brukt samtalebildene fra «være sammen» dette vil vi også fortsette å ha 

fokus på i mars, dette er temaer som er viktige å ta opp blant barna, siden 

vi opplever at dette skjer i barnegruppen. Barna er flinke, bevisste og 

klarer å sette inn i situasjonen og setter ord på det bilde viser.   

10.februar hadde vi karneval i barnehagen, 

23.februar ble de årlige bollefesten avhold, da var det mange spente barn 

på avdelingen som gledet seg til å se førsteklassingene igjen. Da ble det 

servert gode boller, førskolebarna stilte også førsteklassingene spørsmål 

om hvordan det er på skolen.  

Ellers så koser førskolegruppen seg på svømming hver tirsdag, nå er det 

ikke mange tirsdager igjen. 

Førskole gruppen har denne måneden blitt kjent med begrept antall, 

gjennom å få ulike oppgaver. Vi hadde en kjekk tur opp i speiderskogen 

der de fikk utdelt oppgaver som de skulle løse. Noe som de tok på alvor.  

Vi har også brukt turnhallen som vanlig, det er godt for barna å få skifte 

lokaler litt, og der de får gjøre litt andre ting en hva de får gjøre i 

barnehagen.  

Vi hadde også en bursdagfeiring og da feiret vi Birk som fylte 6 år.   

 

MARS 

TEMA FOR DENNE MÅNEDEN ER: VÅR OG VENNSKAP.  

MÅNEDENS NØKKELORD: HVORDAN VÆRE EN GOD VENN 

MÅNEDENS FORTELLINGER: BØKER OM VENNSKAP. 

Info 
Hvis det er noe dere 

lurer på ikke være redde 

for å spørre.  

E-mail pedagogiskleder 

Ellen.Bergjord@Stavanger

kommune.no 

Telefon avdeling: 

90703982 

 

Bursdager I Mars 

Livia blir 4 år 04.03 

Annen info: 

I uke 10 få vi to 

ungdomsskole elever på 

besøk inn på avdelingen, 

de vil være hos oss i tre 

dager. De går i 9.klasse på 

Gosen ungdomsskole. Vi 

gleder oss til å ta dem imot 

Vi vil fortsette å ha 

Susanne hos oss som går i 

10.klasse på Gosen. Hun 

skal i utgangspunktet være 

hos oss hver mandag 

(08:30-11:30) frem til 

sommeren. Bortsett fra i 

ferier.  

Barnehagedagen i år er 

14.mars tema for i år er Vi 

vil leke! Mer info om dette 

vil komme etter hvert.  
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Grunnen for at det er dette vi ønsker å jobbe med i Mars er fordi nå er det 

vår i luften, vi fikk kjenne litt på våren i midten av gebruar og ser frem til 

flere slik dager i månedene fremover. Våren er en kjekk og spennende 

årstid, der det skjer mye, gjennom å gå på turer vil vi ha fokus på det som 

begynner å spirer og gro igjen. 

Når det nærmer seg slutten på mars vil vi også begynne å tenke litt mot 

påske og snakke om dette i samlinger, vi vil også prøve å lage litt påskepynt.  

 

VÆRE SAMMEN 

Noe som vi hører daglig er 

«Han slo meg» «Hun rakk 

tunge til meg» «Han holder 

for ørene når jeg vil 

snakke»»Hun vil ikke leke 

meg meg» Dette er noe vi 

praktisk talt hører daglig fra 

barna. Så gjennom «være 

sammen» denne måneden vil 

vi ha også fokus på vennskap og kommunikasjon. Derfor ønsker vi at 

gjennom det å bruke ulike samtalebilder fra «være sammen» at barna skal 

få bruke sitt språk for å uttrykke følelser, erfaringer og ønsker til å løse 

konflikter og skape gode relasjoner i lek og samvær. Som nevnt tidliger er 

dette noe barna begynner å få en forståelse for, de er flinke til å sette ord på 

handlinger som skjer på bildene, og vi vil jobbe mot at de skal få til dette i 

praksis også.  

MÅL FOR BARNA GJENNOM DENNE PERIODEN: 

Heller sette ord på det som har skjedd enn å gjøre en utagerende handling. 

Bli bedre til å ta med andre barn i lek.  

 

MÅL FOR OSS VOKSNE GJENNOM DENNE PERIODEN: 

Vi voksne skal bli og være mer bevisste på hvordan vi velger å 

kommunisere ovenfor hverandre og med barna.  

 

FØRSKOLEGRUPPEN 

Førskolgruppen skal denen måneden jobbe med begrepet antall, vi jobbet 

også med dette i februar, barna skal få en mer forståelse av hva dette 

begrpet innebærer. Tilleggsbegrper til dette vil da være færre og mest.  

De skal også jobbe med framlyd, Her fortsetter leken med enda mindre 

enheter i språket, og vi utforsker første lyd i ulike ord. Det er viktig å å 

Praktisk info 

Vil be dere om å 

sjekke hyller og 

skuffer for å se om 

barnet har alt det 

som det trenger i 

barnehagen. 

Setter også pris på 

om dere også kan 

rydde litt i hyllen 

til barnet deres.  

 

 

[Sidestolpetittel] 

[Sidestolper passer fint til 

å trekke ut viktige poenger 

fra teksten eller legge til 

ekstra informasjon for rask 

referanse, for eksempel en 

tidsplan. 

De er vanligvis plassert til 

venstre, høyre, øverst eller 

nederst på siden. Men du 

kan enkelt dra dem til en 

hvilken som helst 

plassering. 

Når du er klar til å legge til 

innhold, klikker du her og 

begynner å skrive.] 
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starte med lyder som man hører godt. Speiløvelser er veldig lærerikt i denne sammenhengen, 

og er med på å bevisstgjøre barna på hvordan de bruker og former tunge og munn, og vi 

snakker om det var kort eller lang lyd. 

Vi skal også jobbe med fonemer: Fonemer er nesten de minste byggesteinene i språket, og 

representerer lydene i språket. Leken konsentrerer seg om ulike måter å oppdage dette på. Det 

er viktig å ta utgangspunkt i lydrette ord. Dette er en av de aller viktigste forutsetningene for 

leseinnlæringen. 

3 OG 4 ÅRINGENE 

3 og 4 åringene vil også få en liten innføring i noe av det som førskolegruppen holder på med. 

De vil også ha fokus på månedens tema som er vennskap og våren.  

 

SPRÅKLØFTE 

I samlinger vil vi også ha fokus på stavelser, framlyder. I samlinger skal vi rett og slett leke 

med språket vårt, finne ut hvor mange stavelser navnet vårt har blant annet, og andre ord de 

måte lurer på. Videre skal vi jobbe med framlyd som er å finne ut hvilken lyd navnet vårt 

starter på eller andre ord.  

 

FYSISK FOSTRING 

Denne måneden skal vi ha fokus på løp/kondisjon det er lettest å  

Stimulere dette i fellesrommet, gymsal og i utelek. De fleste barna liker  

godt  å  løpe  til  de  blir  passe  slitne, gjennom ulike aktiviteter som kappløp, tikken, stiv 

heks og haien kommer får de øve på kondisjon og det å løpe. Dette er også leker som mange 

synest er gøy å være med på.  

 

FORELDRESAMTALER: 

Det begynner også å bli tid for nye foreldresamtaler, disse vil skjer i slutten på mars og i april. 

De jeg starter med er førskolegruppen det er fordi det er snart tid for å sende inn skjema 

overgang barnehage – skole til skolen.  

 

ØNSKER DERE EN FIN MARS MÅNED.  

 

Hilsen alle oss på mosvannet. 

Silje, Trine, Liv Marie og Ellen  


