
MÅNEDSBREV FRA ALVELANDET, FEBRUAR 2023 

                                                                                  

Svusj så var januar over! Kanskje den blåste 

bort med vinden? Januar har vært mørk og 

våt, det går mot lysere tider. Februar er 

siste vintermåned. 

 Eventyr perioden begynner nå i februar og 

avsluttes med en felles eventyrfest i mars. 

Vi har valgt eventyret om «Bukkene Bruse», et spennende eventyr for vår 

aldersgruppe 1 – 4 år. Dette eventyret kan dere lese i en eventyrbok eller låne 

eventyrboken på biblioteket. Vi forteller eventyret ved bruk av eventyrbok og 

med hjelp av konkreter. Vi skal synge trollesanger og sanger om geitene, vi 

bruker rytmeinstrumenter, maler kulisser og dramatiserer eventyret inne og 

ute.  

6. februar er samenes nasjonaldag. 2 og 3åringene er invitert av Huldreheimen 

på tur til speiderskogen. I skogen skal vi bygge lavo og fortelle det samiske 

eventyret om «Kråkemor og reven», og brenne bål, hvis været tillater det. 

Ettåringene skal få høre på samiskmusikk og lekeute. 

9.februar skal de 2 eldste barna på tur med Huldreheimen til «Magi « i 

Bjergstedparken. De får bli med på en spennende reise og oppleve mye 

forskjellig musikk. 

https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000116/sesong-2/episode-/ 

 

19.februar er det fastelavns søndag. I barnehagen markerer vi fastelavn på 

bollemandag 20.februar. Vi baker boller, lager fastelavnsris og «slår katta ut av 

sekken». Katten symboliserer vinteren vi slår ut, overgang fra vinter til vår. 

Hver fredag lager vi mat, kjøttrett, fiskerett, veganrett eller bakerundstykker 

 

Litt om personalsituasjonen på Alvelandet: 

Kristin: ped.l. 80% 

Magdalena: konstituert ped.l 80%, assistent 20% 

Stine: vikar 80%          Berit: 40% 

Velkommen til Dominikk %, begynner hos oss onsdag 1.mars 

 

Hilsen fra oss alle på Alvelandet 

 

«Hokus og pokus, hei filiokus, 

 trollet i esken, sover du 

 nå skal vi trolle, kaffe og bolle 

 Hei filiokus, kom fram» 

                                                                              

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Lille bukken bruse 

Trippet over trollebru 

Nå tar jeg deg sa trollet 

Og var så grom i hu 

Nei og nei ta ikke meg 

Jeg er tynn og liten jeg 

Den som kommer etter 

Mye mere metter 

"Så gå da" sa trollet 

 

2)Mellom bukken bruse 

Trippet over trollebru 

Nå tar jeg deg sa trollet 

Og var så grom i hu 

Nei og nei ta ikke meg 

Jeg er tynn og liten jeg 

Den som kommer etter 

Mye mere metter 

"Så gå da" sa trollet 

 

3)Store bukken bruse 

Trampet over trollebru 

Nå tar jeg deg sa trollet 

Og var så grom i hu 

Bare kom jeg stanger deg 

Jeg er ikke redd for deg 

Bang og pang det skramlet 

Store trollet ramlet 

 

4)Store bukken bruse 

Stanget trollet ned i vann 

Og nå går alle bukker 

ned til setersvang 

Nå er denne visa slutt 

Bukkene går ofte ut og 

Tramper over brua 

Bort til seterstua 

 



 

 

 

 


