
Månedsbrev februar 

Januar er forbi, og det har vært en måned med mye vær. Faktisk 29 dager med regn ifølge 

Stavanger aftenblad       Å være i barnehagen nå på denne tiden er helt annerledes enn når 

det våres. Selv om det er kaldt og mye vær, er vi mye ute og det stiller krav til arbeidsklærne 

til barna. For ja; i barnehagen jobbes det på og når det er 

masse vann, snø, slaps eller vind er det alltid noe vann som skal 

flyttes på, sølekaker som skal bakes, søle det skal sittes i og 

sand som på mystisk vis er overalt. Det er veldig deilig for 

barna å ta på tørt og rent regntøy. Her trenger vi at dere 

foreldre hjelper barna å holde arbeidsklærne sine tørre og 

passe rene, slik at det blir kjekkere å gjøre den gode jobben de 

skal gjøre i barnehagen – nemlig å leke       Ta spesielt en titt på 

vottene – noen av de står av seg selv      Sjekk regntøyet når 

dere henter. Er det vått (som det mest sannsynlig er når det 

regner), tar dere det med hjem og tørker det. Det tørker ikke 

når det henger så tett som det gjør i garderoben. Og det er lite 

trivelig å ta på fuktig regntøy. Pass også på at barnet har nok varme klær til å ha inni 

regntøyet og støvlene og at dette passer. Fint hvis dere også tar en sjekk inni tørkeskapet og 

hjelper oss å legge ting på plass/ser om noe må tas hjem       

Vi har pakket vekk julen, men ser fremdeles litt rester her og der – tradisjonen tro       

Juletreet på avdelingen ble til en bokstavorm, samlingene har blitt byttet ut med eventyr i 

stedet for pulverheksa og vi har hatt en skikkelig opprydning i barnehagen. To fulle 

kontainere ble fylt og tømt – og de ansatte har spist opp alt det gode godteriet vi fikk av dere 

foreldre i desember. Tusen takk <3 

Vi er godt i gang med turdager igjen etter et opphold i 

desember (grunnet juleaktiviteter). Det er mandager som er 

turdagen vår, og turene går for det meste til speiderskogen. 

Dette er en tur med passe avstand på denne tiden, og den 

inviterer til masse kjekk lek: bygging av lavvo, gjemmeleken, 

samle pinner, finne flate steiner, rollelek.. I tillegg får vi øvet oss 

på å gå i ulendt terreng med masse pinner og steiner som vi må 

se oss for. De to eldste barna + en voksen fra Alvelandet er også med på 

tur med oss denne dagen      Husk sekk, vannflaske og gode votter denne 

dagen. Vi ønsker også at barna skal ha med egen matboks for å slippe å 

bruke så mange poser til matpakke (bærekraft). Husk å merk alt med navn. 

Denne tar dere med hjem etter turdag og vasker, så kan den ligge i sekken 

til neste tur igjen. Det er også dere foreldre som har ansvar for å holde 

drikkeflaskene rene. Når det blir mer vår, planlegger vi lenger turer til 

sørmarka osv       

 



Eventyrperioden er i gang, og denne gang har Haugtussa valgt å ha tre forskjellige eventyr på 

huset. På vår avdeling har vi valgt å fokusere på eventyret: «Musikantene fra Bremen.» 

Dette er et eventyr som passer fint til de barna som er på vår avdeling, og vi gleder oss til å 

arbeide med dette. Vi planlegger å besøke hverandre på tvers av avdelingene og få høre de 

eventyrene de andre avdelingene arbeider med – det gleder vi oss til       

6. mars er samenes dag. Denne dagen skal vi markere på tur i speiderskogen der vi skal 

bygge lavvo, fortelle det samiske eventyret om «kråkemor og reven» og brenne bål hvis 

været tillater det        

Torsdag 9. februar skal vi på tur til «Magi i bjergstedparken». Vi skal få bli med på en 

spennende reise og oppleve mye forskjellig musikk. I løpet av konserten skal vi få bli med på 

allsang der vi skal synge «lille petter edderkopp» og «blinke lille stjerne lill» så det skal vi øve 

på. Det er lov å øve hjemme også       For å rekke bussen, ønsker vi at alle barna er i 

barnehagen ferdig kledd til kl. 9.00 denne dagen.  

Se gjerne denne sammen med barnet som foreberedelse: 

https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000116/sesong-2/episode-1 

Mandag 19. februar feirer vi fastelavn i barnehagen – også kjent som bollemandag       

En liten påminnelse om leker: ta gjerne en titt i sekken/lommene til barna for å se om det er 

leker/andre ting som ikke bør bli med i barnehagen. Vi opplever at de fleste er veldig gode til 

å følge regelen om ingen leker i barnehagen, og vi har forståelse for at det er vanskelig å 

følge med på alltid at ingenting kommer med, men det blir en smitteeffekt hvis noen har 

med og oppleves veldig urettferdig for de som følger regelen. Det blir også vanskelig med 

smykker og div dill, så vi ønsker også at disse tingene blir liggende hjemme.  

Nyansettelser: På Huldreheimen starter Daniel 1. mars. Ta godt imot ham       Dominik 

starter 1. mars på Alvelandet.  

Dere har sikkert fått med dere at vi har fått et nytt barn hos oss. Han skal gå i superklubben 

og vi gleder oss til å bli skikkelig kjent med han       

I mars starter superklubben med svømming – de har allerede startet nedtelling og gleder seg 

til det. Mulig de allerede har kontroll på datoen? Hvis ikke kan de garantert vise 

nedtellingskalenderen som henger på fellesrommet       

En fredag i januar ble det disket opp med deilige, 

nybakte rundstykker og masse godt pålegg å velge i. 

Nam! Vi lager mat hver fredag       

 

 

 

Hilsen Ine, Lin, Camilla og Elise       

https://nrksuper.no/serie/sangfoni/MSUS49000116/sesong-2/episode-1


 

 


