
 

  

MÅNEDSBREV MARS 

Tilbakeblikk  

Litt om måneden som har vært 

Februar er over.  Årets korteste måned er over og våren er i anmarsj, det liker vi. Måneden 

har hatt både regn, snø, frost, sludd og sol. Vi har gått på turer i nærmiljøet, og kost oss i 

barnehagen. Vi har snakket mye om jorden vår, og hatt formingsaktiviteter etter tema. 

Snakker også om vann og jord.  

Vi har hatt karneval-feiring i barnehagen. Da fikk gjengen være med på flytur til Italia. Vi så 

på video av flyet som landet, kikket på bilde fra Italia og spiste god pizza til lunsj samt is til 

dessert. Dagen slo godt an, og barnegruppen syns det var supergøy på flytur.  

Hva skjer på hulen i MARS? 

Turene går til nærmiljøet. Vi markerer rockesokk og barnehagedagen.  Rockesokk er en 
markering som går på at vi ønsker et samfunn som setter pris på og verner om mangfold. Vi 
ønsker å være med på dugnaden og feire verdensdagen for Downs syndrom – jo, flere vi er – 
jo mer synlig blir dagen! Vi ønsker å vise på at vi alle er unike og ulike!  Dugnaden er lett: ta 
på deg to ulike sokker! 

Barnehagedagen har tema liten og stor.  Den tar utgangspunkt i bemanningen: «Å ha nok 
ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves 
som et trygt og samtidig utfordrende sted å være». 

Påskesamling i Madlamark kirke vil sammen finne ut av hva de ulike dagene i påsken betyr 
og hva som skjedde de dagene. 

 

29 mars inviterer vi til Påskefrokost i barnehagen. Litt mer informasjon om denne dagen vil 

komme. Frokosten blir mellom 08.00-09.00. Sett av dagen 😊  

 

I mars starter et nytt barn hos oss, og vi gleder oss til å være en full barnegruppe på 9 igjen. 
Dette betyr at de første ukene vil være preget av tilvenning. Vi skal bli godt kjent med barn 
og foreldre, og de skal bli kjent med oss. Derfor kan det også bli endringer i planene.  

Ansatte på hulen 

Maryam: 100% Vikar ut mars.  

Linda: 80%. Nathalia jobber for Linda på fredager.  



 

  

Heidi: 100% barne- og ungdomsarbeider 

 

Kristine sendte ut ny informasjon angående ansatte på Hulen. Gi beskjed dersom dere ikke 
har fått epost. Den 1.mai vil det begynne en ny pedagog inne på Hulen. Hun heter Angelica.  

Månedens tema  

Jorda vår 

Vi fortsetter med tema Jorda vår. Vi hadde Skinnvotten som eventyr forrige måned, og vil 

fortsette med fortellingen i mars. Vi skal også få høre om «Den Lille Røde Høna».  

Vi skal høre om hvorfor vi feirer påske.   

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 

religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal 

skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og 

levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske 

spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og 

finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og 

dømmekraft». (Rammeplan for barnehagen) 

 

Praktisk informasjon 

✓ Husk å marker alt med navn. Ta gjerne en sjekk i både tøyhyllen og garderoben om noe 

trengs. Eller om noe burde tas hjem.  

✓ Minner om å sjekke barnevognen. Må noe vaskes, strammes/slakkes eller byttes.  

✓ Skulle barnet ikke komme, eller, kommer senere, i barnehagen - ring eller send en  

sms – HULEN:908 08 681 – GI BESKJED INNEN KL: 0900. 

✓ Husk å levere inn «påskeferie» lapp så fort som mulig. 

Viktige datoer 

✓ 14- Barnehagedagen  

✓ 21 – Rockesokk 

✓ 24- Påskesamling i Madlamark kirke kl. 10:30 

✓ 29 – PÅSKEFROKOST, KL. 08:00-09:00.  Velkommen 

 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe.  

Hilsen Maryam, Linda og Heidi  



 

  

 


