
  

 

 

 

månedens tema 
farger og karneval 

 

MÅL FOR BARNA: 

Trene på å snakke fint til 

hverandre 

Vente på tur 

Trene på å tolke andres 

reaksjoner 

 

MÅL FOR DE VOKSNE: 

Legge til rettefor aktiviteter der 

vi øver på turtaking 

Være bevisste i samtalene 

med barna der vi har fokus på 

ulike reaksjoner 

Delta aktivt i aktiviteter. 

 

 

Skolens vinterferie er i uke 9, 

fint om dere gir beskjed om 

noen skal ha fri da! 

 

  

«Tiden er inne, bli til en annen 

finn ditt kostyme, hvem du vil bli 

Stå foran speilet, sminke og pudder 

nå har du sjansen, lek og vær fri. 

Masken på, skynd deg nå, karneval. 

Masken på du skal på karneval 

Karneval, du skal på karneval 

Skynd deg deg nå, skynd deg på karneval» 

 

Tror alle har fått med seg at kostymer er en populær 

aktivitet på avdelingne. Vi har både spiderman, 

batman, drager og dyr inne på avdelingen hver 

dag. Nå er vi inne i februar og det er den store 

karneval og fest måneden i barnehagen. Så nå blir 

det skikkelig fargerikt hos oss. Vi er også invitert ned 

til rogalands teater på selveste 

«barnehageteaterfestivalen»! og det blir 

kjempespennende!  

Studentene, Ingelin og Jeanette, kommer tilbake 17. 

februar. De siste tre ukene før eksamen venter😊 

  

 februarbrev 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanger i februar: 

Karneval, vi skal på karneval 

Vi kler oss ut 

Samba`n er løs 

Til karneval vi drar av sted 

 

 

 

 

Skolens vinterferie er i uke 9, fint 

om dere gir beskjed om noen 

skal ha fri da! 

 

 

 

 

 

Lekbasert læring 

Her ser dere et bilde av en situasjon som vi ofte 

ser på avdelingen. De lager seg butikk i hver sin 

krok. Inviterer på kaffi og kake eller en liten 

middagsmat. Både 3 og 5 åringene syntes dette 

var gøy, så vi dro leken litt lenger i januar, 

kopierte opp penger, tok inn en gammel 

kommode som ser ut som en disk og vips så var 

leken enda mer virkeligere… og enda mer 

populær. Dette har vi lyst å dra enda mer så i 

løpet av februar vil vi lage en stor butikk inne på 

lekerommet. Hvis dere har noe tom emballasje 

eller noe «butikk» ting liggende hjemme dere vil 

bli kvitt tar vi gjerne i mot 

 

Relasjonskompetanse 

Det er så vanskelig, det sitter så langt inne! 

«unnskyld, det var ikke med vilje» 

«unnskyld» er et ord som er lett å si, lett å hive ut 

mens du løper videre, men å stoppe opp og 

fortelle hvorfor du sier unnskyld eller hvis det var 

et uhell si «unnskyld, det var ikke med vilje» DET er 

vanskelig det!  

Dette jobber vi med hele tiden, og vi kommer til 

å ha enda mer forkus på dette i samlingene i 

februar 

Vi ønsker dere alle en god 

februar måned! 

Skulle det være noe i løpet av 

dagen, må dere bare ta kontakt 

på tlf eller mail! 

 

Ammna, Hanne, Arsema og 

Reidun 



Januar  

 

  
Mandag  

 
Tirsdag  

 
Onsdag 

 
Torsdag 

 
Fredag  

 3.feb 4.feb 5.feb 
Utedag sammen med 
Mosvannet 

6.feb 
 
Samefolkets 
dag 

7.feb 
 

 10. feb 
Turnhallen  
 
Førskoledag  

11. jan 
Vi feirer  
Ole 4 år 

12.feb 
Utedag sammen med 
Mosvannet 

13.feb 14.feb 
 
Karneval 

 17.feb 
Studentene 
kommer 
tilbake 

18.feb 
 
 
Gruppedag  

19.feb 
Barnehageteaterfestival  
Kl 10.30.11 

20.feb 
Vi feirer  
Marius 6 år 

21.feb 
 
 
Gruppedag  

 24.feb 
Turnhall  
 
Førskoledag  

25.feb 
 
 
 

26.feb 
Utedag sammen med 
Mosvannet 
 

27.feb 
 
 
Gruppedag  

28.feb 
 
 
Gruppedag  

Leken skal ha en sentral plass i 

barnehagen, og lekens egenverdi skal 

anerkjennes. Barnehagen skal gi gode 

vilkår for lek, vennskap og barnas egen 

kultur. Leken skal være en arena for 

barnas utvikling og læring, og for sosial 

og språklig samhandling. Barnehagen 

skal inspirere til og gi rom for ulike typer 

lek både ute og inne. Barnehagen skal 

bidra til at alle barn kan oppleve glede, 

humor, spenning og engasjement 

gjennom lek – alene og sammen med 

andre (rammeplanen for barnehagen -

17) 

 

 


