
  

 

 

 

månedens tema 
bildebøker og språk 

studentenes tema jobber vi litt 

ekstra med, bøker er alltid gøy 

og også en ypperlig mulighet 

til å jobbe litt ekstra med 

språket 

påske 
vi nærmer oss også påske, så 

dette blir temaet på avdelingen 

 

 

En liten kylling i egget lå 

Den banket, og banket, og 

banket på 

Her er det trangt, jeg vil ut 

å gå 

pep den og ynket seg der 

den lå. 

Hakk, hakk, hakk! 

Egg det sprakk! 

Og et lite hode ut det stakk 

 

 

Nå blir det bare lysere og lysere, og vi ser sola mer og 

mer. 

Nydelig!! 

 

Februar 

Februar er en kjempegøy måned 

, med masse liv og røre! Karneval roer det ikke ned, men 

er heller med på å sette huset på hodet, på en god 

måte! Og i år starta måneden med karneval, en 

kjempesuksess for små og store, med fellessamling, 

pinjata, halen på grisen, pølser og saft mm  

Vi gleder oss allerede til neste år!! 

Teater har vi også vært på, noe som både var 

spennende, gøy og litt skummelt. Temaet for de tre 

teatersnuttene vi så var «redd». Selv om det var noen 

som syntes det var litt skummelt var det også masse 

humor, så latteren var ikke langt vekke verken hos barna 

eller de voksne! 

 

Ingelin og Jeanette (studentene våre) er tilbake! De skal 

være hos oss 3 uker denne gangen. De skal ha tema 

bildebøker, pluss at de skal ha noen få lederdager før de 

skal forlate oss. 

Vi gleder oss! 

 

 

S E P T E M B E R B R E V  Mars 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påsken nærmer seg, og vi inviterer til 

påskefrokost torsdag 2.april 

Mer info kommer 

Velkommen! 

 

 

Reidun skal gjennom en radioaktiv jod-

behandling 19.mars, og blir derfor 

vekke ett par uker. 

Men kommer frisk og raskt tilbake 

etter påske! 

relasjonskompetanse 

«Kommunikasjon-mer enn ord» 

 «Han rakk tunge til meg», «han så sint på meg», 

«han sa unnskyld, men så ikke på meg» slike 

kommentarer hører vi fra barn hele tiden, og de 

har forstått det: kommunikasjon er mer enn ord! 

Men hva betyr det egentlig, dette er vanskelig 

for oss voksne, men spesielt for barn.   

Kommunikasjon er et viktig verktøy som vi for så 

vidt bruker mye, men likevel kan være så 

vanskelig. Vi kommuniserer verbalt, med ord og 

tonefall, og nonverbalt, med blikk, mimikk og 

kroppsspråk. Så det å få en forståelse på at 

kommunikasjon er mer enn ord, er viktig både i 

arbeidet voksen-voksen og voksen-barn, men 

også forholde barn-barn. Og dette kommer vi til 

å ha mer fokus på i mars og april. 

Lekbasert læring  

Statestikk  

Ungene får med seg det meste av det vi voksne 

gjør. De ser at vi «skriver inn» barna når de 

kommer, teller de i løpet av dagen eller at vi sitter 

på kontoret og jobber på pcen. Og ofte spør de 

om de kan gjøre det eller få en telleliste de skal 

gå med. Denne måneden skal førskolen lage sin 

egen statistikk, sin egen oversikt. Vi skal både se 

på maten vi spiser til lunsj og lekene vi har på 

avdelingen. Samt ha forskjellige leker som gir 

barna erfaringer med statistikk som de må løse i 

samarbeid med hverandre. 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en god mars 

måned! 

Skulle det være noe i løpet av 

dagen, må dere bare ta kontakt 

på tlf eller mail! 

 

Ammna, Hanne, Arsema og 

Reidun 

Jeanette og Ingelin 



mars  

 

 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag  

 2.mars  
 
Turnhallen  
 
Førskolegruppe  

3.mars 
Gruppedag  

 

4.mars 
 
Utedag sammen 
med mosvannet 

5.mars 
Gruppedag  

6.mars  
Foreldresamtaler 
førskolen  

 9.mars 
Felles tur

 

10.mars 
Foreldresamtaler 
førskolen  
 
Gruppedag  

11.mars 
 
Utedag sammen 
med mosvannet 
 

12.mars 
Gruppedag  

 

13.mars 
 
Siste dag for 
studentene  

 16.mars 
Turnhallen  
 
Førskolegruppe 

17.mars 
Gruppedag  

 

18.mars 
 
Utedag sammen 
med mosvannet 

19.mars 
Gruppedag  
 
Oscar 4 år 
 
 

20.mars 

 23.mars 
Felles tur  

 

24.mars 
Gruppedag  

25.mars 
 
 

26.mars 
Gruppedag 
  

27.mars  

 30.mars 
Vi feirer Elliot 
 
 
 
 
Turnhallen  

31.mars 
Gruppedag  

1.april  2.april 
Påskefrokost  
 

3.april 
 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, 

språk og tekst skal barnehagen bidra 

til at barna 

• uttrykker sine følelser, tanker, 

meninger og erfaringer på ulike 

måter 

• bruker språk til å skape 

relasjoner, delta i lek og som 

redskap til å løse konflikter 

 

Bursdagsbarn 

Elliot, 5 år 29.mars 

Oscar 4 år, 

19.mars  


