
Månedsbrev mars  

Tilbakeblikk 

Februar måned 

I februar har vi feiret tre bursdagsjenter, ønsket velkommen til E-S (jente 5år), festet med kostymer, 

musikk, samling og sang. Vi har også laget fine morsdagskort, karnevalsmasker, fastelavnsris og 

deilige fastelavnsboller med mer. Alt i alt har det skjedd mye moro denne måneden!  

Ikke bare har vi markert samefolkets dag, morsdagen, valentines, fastelavn og karneval, men vi har 

også arbeidet med temaet «natur og miljø». Gjennom temaarbeidet har målet vårt vært å gi barna 

opplevelser og mulighet til å utforske naturen. Vi har snakket sammen om hva bærekraft er, lekt ute i 

naturen, plukket søppel, og laget kunst av gjenbruk og naturmaterialer.   

 

Hva skjer på Engen denne måneden? 

«Det var en av disse dagene i mars, når solen skinner varmt og vinden blåser kaldt - når det er 

sommer i lyset, og vinter i skyggen» 

Denne måneden runder vi av med temaet «Jorda vår», og starter med påskeforberedelser. Vi ønsker 

å fortsette med å øke barnas kunnskap om en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi gjennom kjekke 

aktiviteter, lek, samling og gruppearbeid. Vi skal blant arbeide med resirkulering og skape noe nytt av 

søppelet vi finner (Gjenbruksverksted). Videre i mars skal vi på påskesamling i Madlamark kirke, lage 

forskjellig påskepynt, feire bursdag, samt markere både Kvinnedagen, Barnehagedagen og 

Rockesokk. 

Barnehagedagen 2023 

Denne dagen markeres årlig over hele landet for å 

synliggjøre kvaliteten i arbeidet som utøves i 

barnehagen. Årets markering setter søkelys på 

betydningen av flere ansatte i barnehagen.  

Ta gjerne en titt på denne artikkelen om 

viktigheten med økt bemanning i barnehagen: 

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedag

en-2023-liten-og-stor/bemanning-og-manglende-hensyn-til-barns-beste/ 

 

Rockesokk  

Å rocke sokkene – er veldig enkelt: Ta på deg to ulike 

sokker, gjerne fargerike, på Verdensdagen for Downs 

syndrom den 21.mars 

Vi markerer Rockesokk i Gosen fordi vi ønsker et samfunn 

som setter pris på og verner om mangfold.  

Vi ønsker å være med på dugnaden og feire verdensdagen 

for Downs syndrom – jo, flere vi er – jo mer synlig blir dagen!  

Vi ønsker å gjøre barn og voksne oppmerksomme på at vi alle er unike og ulike!  

 

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2023-liten-og-stor/bemanning-og-manglende-hensyn-til-barns-beste/
https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2023-liten-og-stor/bemanning-og-manglende-hensyn-til-barns-beste/


Litt praktisk informasjon 

• Nå har vi nettopp hatt en gjennomgang av alt gjenglemt tøy. Fint hvis alle kan være obs på å 

sjekke grov- og fingarderoben med jevne mellomrom. Se gjennom størrelsen på barnas klær, 

sko, luer, hansker etc. Og husk å merke med navn. 

• Leker hjemmefra. Vi opplever for tiden noe konflikt mellom barn vedrørende leker de har 

med seg hjemmefra. Vi ber derfor om at egne leker ikke tas med i barnehagen. Vi takker for 

samarbeidet og forståelsen, men kom gjerne med spørsmål om dere lurer på noe i 

forbindelse med dette       

 

Viktige datoer 

• 08.mars 

o Kvinnedagen, likestilling og likeverd for alle! Vi markerer dagen med samling hvor vi 

skal snakke om at jenter og gutter skal ha like muligheter. 

• 14.mars  

o Barnehagedagen 2023 

• 21.mars 

o Rockesokk, ta på to ulike sokker og bli med        

• 24.mars 

o Påskesamling i Madlamark kirke kl.10:30 

• 29.mars  

o Påskefrokost, alle foreldre er invitert til frokost kl.08:00-09:00 (Mer info kommer) 

 

Ønsker alle store og små en fin start på våren!  

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


