
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: Januar 

I forhold til desember, så er januar en ganske rolig måned i barneha-

gen. Været har ikke vært noe å skryte av, men vi er ute minst en gang 

pr. dag . Vi ser at barna utfolder seg og leker godt med hverandre ute. 

Vi har utetid sammen med Himmelblå på Grønt 2, så det er kjekt å se 

at barna også leker på tvers av avdelingene.  

Når det kommer til lek inne på avdelingen, har vi lagt til rette for mye 

frilek denne måneden. Det har vært en del fravær blant barna den sis-

te tiden, og det er spennende å se at barna som er på avdelingen sø-

ker andre barn enn det de vanligvis ville ha gjort, og at vennskapsrela-

sjoner knyttes på tvers av alder.   

Vi har kommet godt i gang med å lese eventyret om «skinnvotten». 

Barna er ivrige lyttere når vi leser, og barna deltar aktiv i bruk av konk-

retene.  Det er mye god læring i dette eventyret. Vi øver på å leke oss 

med språket, lære oss telleramsen, ulike størrelser og rekkefølge. Vi 

får også øvd på å vente på tur. Barna har laget muser som nå henger 

på avdelingen. Vi fortsetter å ha fokus på dyrene fra eventyret i for-

mingsaktivitetene. 

Vi ser at interessen for tegning har økt i det siste. Veldig mange av 

barna velger å tegne når det er frilek. Barna har god fantasi og det er 

viktig at de får brukt fantasien når de tegner. Det følger ofte en god 

historie med alle tegningene, historier som gir grunnlag for gode sam-

taler.  Ellers bruker barna det nye lekerommet godt, og det er stor in-

teresse for lek med Duplo, dyr og biler.  

Førskolen har startet opp igjen med Tigerklubb etter en hektisk før-

julstid med skøyting og Regnbuekor. Siste fredagen i januar hadde de 

årets først øving nede på bydelshuset med Regnbuekoret, og nå er 

julesangene byttet ut med vårsanger.  

Vi har lest venneboken om å roe seg ned. Barna hadde mange gode 

forslag omkring hva det vil si å roe seg ned. Vi har snakket om hvor-

dan vi kjenner oss i kroppen når vi er oppspilte eller sinte, og hvordan 

kroppen kjennes ut når vi er rolige. Vi har hatt gode samtaler om hva 

vi kan gjøre for å roe oss ned, f.eks. å telle til 10 og puste godt med 

magen.  Det er også fint å snakke med en voksen hvis vi ikke får det 

til, da kan den voksne hjelpe å puste og trøste.  

 

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Februar 

Da var januar over og vi tar fatt på den siste vintermåneden. I februar blir 

dagene lysere og kanskje får vi et snev av vinter i siste liten. Denne måne-

den fortsetter vi på eventyret «Skinnvotten». Vi fortsetter å lese eventyret 

sammen med barna, både i samling og i mindre grupper. Barna er også 

med og forteller eventyret ved hjelp av konkretene. Barna er veldig enga-

sjerte og forteller ivrig om hva de ulike dyrene heter og om hvem det er 

sin tur til å gå inn i votten. Vi fortsetter å undre oss sammen om det virke-

lig er plass til alle inni den lille votten. Barna har mange gode forklaringer 

og spørsmål, og det er kjekt å høre deres tanker omkring dette. I tillegg til 

eventyret skal vi leke oss videre med ulike regler og sanger om alle dyre-

ne. Reglene inneholder både rimord og tall, så her får vi lekt oss godt med 

både språket og tallrekken.  

I februar markerer vi Samefolkets dag i barnehagen. I år faller denne da-

gen på en søndag, derfor markeres dagen i år fredag 4.2. Da setter barne-

hagen opp lavvo som barna kan få gå inn. Hele denne uken har vi fokus på 

samene, deres språk og kultur. Vi skal lære oss hvordan vi hilser på samisk 

og vi skal lære oss en samisk regle. Vi har tyvstartet litt på en bok som he-

ter «Jakten på nordlyset», som handler om at nordlyset har forsvunnet og 

at barna må reise til Nord-Norge for å finne det med hjelp fra samene.  

Februar er også måneden vi feirer karneval i barnehagen. Frem mot den-

ne dagen skal vi snakke sammen om hva karneval er og hvorfor vi marke-

rer dette i barnehagen. Vi skal lage pynt som vi skal pynte med til den 

store festen. Barna kan kle seg ut, og bruk gjerne det dere har hjemme. 

Det er ikke nødvendig å kjøpe inn dyre kostymer til denne dagen.  

I månedsskiftet februar/mars har Ingvild fått lånt en rugemaskin og egg. 

Vi satser på at etter 21 dager så kommer det små kyllinger på etasjen. 

Tenk så kjekt det er å få følge hele prosessen fra egg til kylling! Det er ba-

re å glede seg for små og store.  

Førskolen fortsetter den gode innsatsen i Tigerklubben og har øvinger i 

Regnbuekoret siste fredag i måneden. Den 16.2 skal de også besøke Vi-

tenfabrikken. Mer  informasjon kommer når det nærmer seg.  

Månedens sang:  Til karneval vi drar av sted.  

Månedens nøkkelord: Same, samisk flagg, lavvo, nordlys, karneval, 

stopp  

Månedens bok: Vennebok om å si stopp, og «Jakten på nordlyset» 

Vi ønsker dere en fin februar.  

Hilsen alle oss på Froskene 

 

TIL KARNEVAL VI DRAR AV STED  

 

Til karneval vi drar av sted  

for der er mye rart å se. 

Og hvem er det som kommer 

der?  

Jeg tror det er en …....  

En …., en …... 

Ja, hvem er det som kommer 

der?  

Det er en fin ……... 

Viktige datoer: 

04.02: Vi markerer Samefol-
kets dag på avdelingen 

06.02: Samefolkets dag 

15.02: Karneval 

16.02: Førskolen til 
Vitenfabrikken 

17.02: Viljar 5 år 

21.02 : Adelen 6 år 

24.02: Miljødag 

Uke 9: Vinterferieuken 

Viktig informasjon: 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Vi setter pris på at dere fort-

satt holder avstand til andre 

voksne i garderoben.  

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas 

regntøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om  

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal 

det ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. 

Klær etter vær.  Nå er det lurt 

å ta med  luer, buff og votter 

som tåler vann.  

 

Husk vannflasker hver dag. 


