
Månedsbrev fra Trollheimen 

 

Februar 

Slutten av februar ga oss en god forsmak på våren som var veldig etterlengtet. Lysere 

morgener og ettermiddager gjør noe med kroppen og humøret. «Kom, nå skal vi ut og nyte 

sola!» har blitt den nye på avdelingen vår og det er ikke vanskelig å be om      . Men lysere 

dager er ikke det eneste lyspunktet som preget februar måned – det var like fantastisk å få 

beskjed om at vår dyktige barne- og ungdomsarbeider Thanh valgte å fortsette å jobbe i 

Haugtussa barnehage. Vi setter veldig stor pris på at Thanh ville fortsette å være en del av 

teamet vårt.  

I februar måned introduserte vi et nytt eventyr som heter Kråkemor og reven. Eventyret er 

opprinnelig samisk, er kort og konkret. Fortellingen er fin på mange plan, vi ser at barna eier 

eventyret på hver sin måte. De som liker musikk, kommer fram og danser når vi setter på intro-

sangen Liu Sola av Mari Boine (samisk sang til samisk eventyr      ). De som synes det er gøy å 

telle kan få mestringsfølelse under fortellerstunden da barna blant annet har en oppgave å 

telle eggene når reven kommer og spør «Kråkemor, kråkemor, hvor mange egg har du?». 

Kråkemor hadde 5 egg i redet sitt og for hver gang reven kom og lurte et egg fra henne så var 

det et egg mindre i redet. I eventyret ble kråka lei seg fordi reven lurte henne. Kråke møter vi 

hver dag både i barnehagens uteområde og på tur. Eventyret gir oss et fint utgangspunkt, 

felles referanse, til samtaler om den vanlige kråka vi ser ute, undre oss litt rundt hvordan hun 

har det: er hun lei seg? Eller glad? Hvor mange egg har hun i redet sitt? Har reven vært og spist 

eggene? Vi øver oss på empati mot ikke bare hverandre, men dyrelivet og naturen rundt oss.  

 

 

I løpet av februar har eventyrene Kråkemor og reven og De tre bukkene Bruse satt spor både 

på vinduet, veggen og opp i trollhassel som henger overfor spisebordet vårt. Vi er særlig stolte 



av et felles-bilde Kråkemor og reven. Dette er en av de tingene vi har jobbet med i små grupper 

i flere uker. Det ble et fargerikt resultat av kreativ aktivitet der både barn og voksne var med.  

 

 

På hjemmesiden vår kan dere oppdatere dere på turene vi gikk til Speiderskogen og den 

økologiske gården. Sist torsdag tok vi en utflukt ned til Haugtussa fotballbane. Der prøvde vi å 

spille hockey, fotball, vi lekte haien kommer og vi hadde lunsjen med. Bildene fra denne turen 

er hengt opp på døra i inne- garderoben så barn og foreldre kan se på de sammen når dere 

har bedre tid under levering eller henting. Minner også om «dagen i dag» lappen som vi skriver 

og henger på tavla. Kjekt hvis flere leser/tar bilde av den og oppdaterer seg på hva som har 

skjedd i løpet av dagen. 

Samarbeidet mellom barn født 2020 på Trollheimen og Alvelandet fortsetter hver mandag.  

 

 

 

Mars måned er allerede i gang og vi gleder oss til alt det kjekke vi har planlagt.  

14 mars markerer vi Barnehagedagen. Tema for dagen er betydningen av flere ansatte i 

barnehagen med slagordet «Liten og stor». 

Vi fortsetter med eventyrprosjektet til midten av mars. Avslutning av eventyrperioden skal 

markeres med en fest i barnehagen, men den venter vi til etter påsken. Dato er 21. april. Mer 

info kommer i april. 

Fra midten av mars bytter vi eventyrfortellinger mot påskesamlinger. Vi synger og 

dramatiserer «kyllingen i egget» og vi lager påskepynt. 



Mandag den 27. mars er eggkoking i barnehagen. En felles påskeaktivitet ute der vi blant 

annet farger egg, synger påskesanger og finner et stort egg med «ekte» kylling i (hysj, hysj      ) 

Torsdag 30. mars inviterer barnehagen foreldre til en påskefrokost. Påminnelsen om det og 

mer info om klokkeslett kommer senere. 

Det er også å nevne at vi har noen viktige bursdager som nærmer seg – en er i mars og to i 

påskeuka. Dette vi gleder oss til å markere! 

 

 

Vi ønsker alle en strålende fin mars måned! 

Med vennlig hilsen Thanh, Caroline og Kristina 

 

 

 

 

 

 

 


