
 

 

MÅNEDSPLAN FEBRUAR 

Tilbakeblikk   

Hei, Engengjengen!  

Første måned av 2023 er vel overstått. Gjennom månedens tema «Jorda vår» har vi hatt 

fokus på årstiden vinter, natur og dyr. Vi har hatt eksperiment med vann til fargerike isbiter, 

lagd flotte snøkrystaller, lært om fuglene, laget fuglemat, plukket søppel i naturen og sett 

deler av serien «Ugler i mosen» (NRK-film om dyr for barn) mm. I tillegg til dette har vi også 

feiret fire bursdagsbarn, gått tur til to av barnas hus og besøkt den økologiske gården på 

Ullandhaug       

Hva skjer på Engen denne måneden?  

Februar 

Vi fortsetter med temaet «Jorda vår», men vil rette enda mer fokus på natur og miljø. 

Sammen med barna skal vi undre, utforske og få en begynnende forståelse for en 

bærekraftig utvikling. I styringsdokumentet «Rammeplan for barnehagen» står det følgende: 

«Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og 

naturen…Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.10) 

Gjennom lek, formingsaktiviteter, samling, tur og gruppearbeid skal vi trekke inn temaet og 

jobbe mot gode verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. 

Det blir også markering av samefolkets nasjonaldag 6.februar og forberedelse til fastelavn og 

karneval. Se månedsplan for mer utfyllende informasjon.  



 

 

Praktisk informasjon  

• Vi ønsker at alle ytterjakker, luer og hansker skal henges i den innerste garderoben. 

Dette fordi vi har begrenset med plass i grovgarderoben og vi ser at ting har lett for å 

forsvinne.  

• Vil også minne om at alt av klær og utstyr må merkes med navn       

Endring i personal og barnegruppa 

• Vikar Elias hadde sin siste dag hos oss onsdag 1. februar. Vi kommer til å savne han! Vi 

ønsker han lykke til i ny jobb       

• Sylwia kommer tilbake i 20% stilling fra onsdag 8.februar. Vi gleder oss!  

• Det vil bli satt inn vikar de resterende dagene (man, tir, tor og fre) 

• 3. februar ble vi 17 barn på Engen. Det startet ei ny jente hos oss, hun er 5år og blir en 

del av førskolegruppa. Vi ønsker henne velkommen og ser frem til å bli bedre kjent!  

Viktige datoer  

• 06. februar:  

- Mandag 6.feb markerer vi samefolkets nasjonaldag 

• 17. februar:  

- Fredag 17.feb feirer vi karneval i barnehagen. Det blir samling, dans, pizza og ikke 

minst «slå katta i sekken». Barna bør være kommet til kl.09:30. Vi ønsker ikke skumle 

masker eller lekevåpen.  

• 20. februar: 

- Bollemandag den 20.feb, vi koser oss med boller og lager fastelavnsris. 

• 27-02.februar: 

- Uke 9 er skolens vinterferieuke. Er det noen av barna som skal ha fri denne uken er 

det fint om dere gir beskjed til personalet. 

 

God februar måned til dere alle! 😊 

Hilsen Silje, Zainab, Andrea, Embla, Sylwia og Martine 


