
 

 

Litt om Måneden forbi 

Februar ble en kort og innholdsrik måned. Vi startet måneden ved å 

feire Håkon sitt 4 årsdag.  Og markerte samefolkets dag den 6. 

februar. Barna bakte Gahkko (samisk brød) noen dager i forveien. 

På selve dagen hadde vi kims lek og tegne aktiviteter. 

Snusmumrikken fikk smake på brødet og lete etter temarelaterte 

bilder ute.  

Dagen etter ble barna fotografert etter bestilling fra 

barnehagen. 

Barna har også bakt fastelavnsboller som de hadde til bollemandag. 

Hemulene som har vært på tur plukket bjørkvister og alle fikk lage 

hver sitt fastelavnsris.  

Som vi har informert på tavlen har Rikke vært sykemeldt. Vi hadde 

Kristian i tre uker og Karen som vikar i en uke. Rikke er tilbake 20% 

og det vil være noe endringer på vikarer da det dessverre generelt 

ikke alltid er like lett å få tak i samme vikar på dette årstider.   

Denne måneden har vi fordypet oss mer inn i vår eventyrprosjekt vi 

har sett på film, lest bøker om Mummidalen, fargelagt ulike figurer. 

Hatt samlingsstund om du ulike karakterene. Vi oppdager at barna 

dramatiserer og setter seg inn i rollene mens de er i lek inne og ute.  

Vi lager kostymer sammen med barna og dere får et skiv på hvilke  

 

 

 

farger klær barna skal møte opp med. Fint om dere legger det i en 

pose og legger det tilgjengelig i med navn på, i barnehagen. Disse 

klærne skal ikke klippes, men kun matche kostymene som barna 

lager.  

 

 

 

 

Hemul (førsteskole) gruppe har fått gått på noen lange og korte 

turer.Oppdrag på tur har vært å besøke gateadresse og hjemmet til 

skolestarterne. De har også vært på tur på biblioteket, levert noen 

bøker og besøkt byen. 

 

                                                                                                                

Mars måned: 

Vi jobbe fortsatt med tema Mummidalen og er i fullgang med laging 

av kostymer. Det har vært samtaler med barna om hvilken figur de 

vil være.3-og 4 åringene har blant annet laget en liten avtale på egen 

kontrakt med bilde av det de vil være, for å gjøres oppmerksom på at 

de ikke kan bytte da de først har valgt seg for å være en figur.  

Noe som har vært stor stas og ikke minst læringsprosses av å holde 

avtaler. Ellers har barna vært med i prosessen av å dele ut og lage en 

ønskeliste til dere foreldre om hvilke farger klær de skal ta med for 

den store dagen.  
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Vi Kommer også til å fokusere på påsken og dra det inn i våres 

planer ved å lage påskepynt og ha samlingsstunder.  

 

Viktige datoer 

14.mars arrangeres barnehagedag med tema om liten & stor.  

Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer 

og opplever i barnehagen.  

22.mars vil det arrangeres påskefrokost fra 7:30 -9:30 alle 

foreldre/foresatte/søsken er velkommen.  

29.mars eventyrfest for alle barna i Madlavoll barnehage 

03.apr-05 april samarbeider vi på tvers av huset. 

11. april planleggingsdag – barnehagen er da stengt  

 

Vi takker alle foreldre/foresatte for å ha mottatt 

påskeferie lappene innen fristen.  

 

 

Hemul gruppen skal ha i oppdrag i å lage påskeplakater til 

påskefrokosten og besøke museer. Det vil fortsatt være okus på 

skoleforberedende aktiviteter. Hemuler foreldre skal få innkallelse til 

foreldresamtaler, relatert til overgang barnehage skole.    

 

Veldig viktig å huske på å vaske hendene når barnet blir levert om 

morgenen, da det har vært tilfelle av barnemark på avdelingen   

 

                                                                 

 

 

 

 

I mars gratulerer vi Merete som fyller år den 9.03     

Zohor som blir 5 år den 10.03 og Sofia 4 år den 20.03  

 

 

Alle på snusen ønsker dere en fin mars måned.   

Hilsen Merete, Aysel, Eline, Ruth Marie og Rikke! 

 


