
MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR 

 

Hei alle sammen!      

Nå skriver vi allerede februar, siste vintermåned før våren starter. Vi er kommet godt i 

gang med vårt tema for perioden og mer skal det bli.  

TILBAKEBLIKK: 

Vår første tur i januar gikk til den store lekeplassen, for så å se på den store heisekranen.  

Neste tur hadde vi tenkt å gå opp til sauene, men det var så glatt at det var ikke noe kjekt. 

Knall og fall så turen ble kortere enn planlagt. Barna fikk førstehåndserfaring med hva is på 

bakken er. Det var godt å komme trygt til barnehagen igjen. Vår siste tur gikk til Gosen 

skogen hvor vi klatret på store steiner og lekte tikken. Vi har også vært mye ute på 

uteområdene på formiddagen og etter frosten kom mye regn. Det var kjempekjekt å leke i 

sanden, sprute vann og sand på hverandre samt å hoppe i de store pyttene. 

Vi ser glade barn som fryder seg ute og såpebobler får opp stemningen hvor 

de springer etter for å få tak i boblene. 

I gruppesamlingene har vi lest boken om Nora som elsker regn. Det er spesielt en ting Nora 

gjør som får mye oppmerksomhet. Hun står nemlig på hendene i en stor vannpytt. Barna har 

god oppmerksomhet og følger godt med.  

Aktiviteter i måneden som har gått: Vi har hatt aktiviteter med olje, vann, maling og såpe. 

Det ble glitter og malingsfisker i vannet. Vi har sett på hva som flyter og synker med 

forskjellige gjenstander. Ute har barna fått leke med vann. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Temaarbeid: 

Vi fortsetter i februar med samme temaplan som forrige måned før vi går over til å se på 

elementene jord og ild i mars.  

I februar skal vi feire karneval, lage boller og markere samefolkets dag. Dere finner mer 

informasjon nedenfor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenfor kommer en del informasjon samt noen viktige datoer som vi vil dere skal merke 

dere: 



• Pedagogmøtene skal flyttes fra onsdag til tirsdag formiddag og pedagogene i Gosen 

barnehage skal være sammen med pedagogene i Haugtussa barnehage 3 tirsdager i 

måneden. Det siste møtet i måneden skal pedagogene ha møte i hver sin barnehage. 

 

• Mandag 6. februar skal vi markere samefolkets dag. Vi skal høre på 

joik, fortelle en samisk historie og snakke litt om samefolket.  

• Fredag 17. februar feirer vi karneval i barnehagen.  Det blir samling, 

dans, pizza og ikke minst «slå katta i sekken». Barna bør være kommet til 

09:30. Vi ønsker at barna ikke har masker og våpen med seg, siden 

mange av de yngste blir redde. 

• Bollemandag den 20. februar baker vi boller til lunsj. 

• Uke 9 er skolens vinterferieuke. Er det noen av barna som skal ha 

fri i denne uken er det fint om dere gir beskjed til personalet. 

• Rahel skal ha ferie i uke 7. Vi får vikar inn.  

• Vi har et barn som fyller år i februar.  

Gratulerer med dagen din. Mange gode koseklemmer fra oss alle. 

 

Hilsen oss på Kvisten 

 


