
Månedsbrev for februar!  
 

Hei alle Frøyfakse-foreldre! 

Januar har vært en spennende måned. Vi har hatt vinter som hovedtema, og sammen med resten av 

huset har vi hatt fokus på eventyret Skinnvotten gjennom måneden. Dette har vi lest flere ganger, 

dramatisert og sunget sanger som hører til. Vi avsluttet hele prosjektet med en felles Skinnvotten-

samling inne på Skinfakse. Veldig gøy! 

Liliia har hatt med 3- og 4-åringene og laget mye kjekke estetiske aktiviteter. Noen ting har dere fått 

med hjem, andre henger fortsatt på avdelingen, så dere må gjerne komme innom og se! Ungene 

elsker å vise det frem! 

I februar blir det siste måned med vinter som tema, så vi håper og tror at vi kanskje kan få se litt 

ekstra snø i barnehagen før den tid er forbi.  

Vi har også hatt en del besøk fra Rimfakse i løpet av måneden. De som er eldst på Rimfakse kommer 

over til oss etter sommeren, og vi synes det er kjempegøy at de får være med på klosserommet og 

leke litt. En fin måte for oss å begynne tilvenningen på, og etter hvert vil dette utvide seg til mer 

aktiviteter og hyppigere besøk.  

Superklubben har fått begynt på skøytingen denne måneden, og dette har vært kjempegøy! Vi satser 

på å ha dette som fast plan på onsdagene fremover slik at vi får jobbe videre med all den gode 

utviklingen vi allerede ser. 

Vi har også Liliia som vikar ut hele måneden! ☺  

Viktig informasjon om februar:  

- Uke 6 blir vi med stor sannsynlighet ute store deler av dagen mandag og tirsdag, dette på 

grunn av maling av vegger inne på avdelingen. Hvis dere er usikre på om barnet har nok 

varme klær som tåler vær og vind, ta gjerne med litt ekstra.  

- På torsdag skal Superklubben på tur til Stavanger Maritime Museum, og denne uken utgår 

derfor skøyting. 

- 17. Februar blir det Karnevalsfeiring i barnehagen! Barna kommer ferdig utkledd fra 

morgenen av. Her setter kun kreativiteten grenser! ☺  

- 20. Februar har vi bollemandag, da det er fastelavn på søndagen! Vi baker boller i forkant 

som vi koser oss med denne dagen!  

- Husk å sjekk at barna deres har det de trenger av varme klær, for både de tørre, våte, 

stormfulle, haglete, lynende, tordende (?), isete, og snødekkede dagene vi har (ref. 

Stavanger-været). 

 

Mvh 

Oss på Frøyfakse!  


