
Månedsnytt for Mars  
 

Hei alle Frøyfakse-foreldre! 

I februar har vi hatt en kjekk vintermåned. Vi har blant annet feiret Samenes nasjonaldag. Her ble vi 

invitert inn på fellessamling på Gullfakse, hvor vi fikk lære litt om samene, og deres flagg. Vi fikk se på 

noen samiske rekvisitter, og lærte oss å telle til 5 på samisk.  

Vi har også hatt om eventyret «Hvordan snøen fikk fargen sin». Dette ble også dramatisert i en annen 

fellessamling med de andre avdelingene.  

Vi samlet også alle barna og bakte boller til bollemandag, dagen etter fastelavn.  Barna fikk kjenne på 

deigen, og rulle sammen boller som vi stekte og koste oss med! ☺  

Som dere sikkert har sett fra plakaten på avdelingen var Karneval en stor suksess! Alle hadde stilt opp 

i flotte kostymer, og vi fikk en skikkelig fest i den store gangen. A fikk også feiret sin 6års dag med 

hele barnehagen, og det var stor stas da hele barnehagen sang bursdagssang for han! 

Vi er mye ute for tiden, og nyter det fine været, men husk å fortsatt sjekk over at barnet ditt har det 

det trenger av klær for sesongen! ☺  

Denne uken har Superklubben sin siste tur på skøyter for året! De har hatt kjempegod utvikling over 

de siste ukene, og vi har storkost oss alle sammen. Fremover de neste ukene er det turer og 

eventuelt klatring som står på plakaten! ☺ Vi fortsetter med tur-dag på onsdager for Superklubben. 

Viktig å nevne er også at fremover nå i mars vil vi bevege oss inn mot et opplegg som heter «Jeg 

Vet». Temaer vi skal ta opp med alle barna er «følelser» og «ha det fint sammen».  

Med Superklubben skal vi også ha samlinger med alderstilpasset opplæring i forhold til vold og 

seksuelle overgrep. Dere kan lese mer om dette ved å besøke https://www.jegvet.no eller ved å lese 

infoskrivet som dere vil få utdelt fra avdelingen. 

Viktige datoer for mars: 

- 14. Mars: Barnehagedagen: Denne dagen markeres i alle barnehager i Norge. Årets 

markering setter lys på betydningen av flere ansatte i barnehagen! 

 

- 30. Mars: Påskefrokost: Vi inviterer dere foreldre inn til påskefrokost mellom 8 og 9. 

 

 

- 31. Mars: Påskefest i barnehagen!: Påskesamling med aktiviteter for barna og ansatte. 

 

 

 

https://www.jegvet.no/


Vi takker også for tilbakemelding i brukerundersøkelsen! Vi ser at vi har masse gode ting dere setter 

pris på, og er fornøyd med. Samtidig ser vi også at det er ting vi må jobbe aktivt for å forbedre oss på.  

Husk at døren er alltid åpen for konstruktiv tilbakemeldinger, og hvis dere har noe dere ønsker å 

sette lys på, eller lurer på er det bare å ta tak i en av oss på jobb, eller sende Thor en mail på 

thor.erik.mygland@stavanger.kommune.no. ☺ 

 

Hilsen oss på Frøy! ☺  
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