
Mars på Skinfakse  

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  fredag 

9 27. 
Lek i grupper  
Forming  
 
Hinderløype  
 

28.  
lekegrupper 
ute/inne  
 
Jonas 2år!   
 

1. 
Forming: 
Fuglerede 
 
Stekt ris  

2. Vi går på tur i 
Botanisk hage  

  
Vi fryser vann 

3. 
Eventyryoga  
 
Vi lager  
Havregrøt  

10 
 

6. 
Eventyr: 
 
Hvordan 
bjørnen ble 
stubbrumpet 

7. 
Lekegrupper  
Ute/inne  

8.   
FN’s Barne-
konvensjon.  
Barn har rett. 
Vi lager ris med 
spinat 

9. 
Vi studerer 
fuglene i 
trærne 
 
 

10. 
musikksamling  

 
Vi lager risgrøt  

11 13. 
Lek i grupper 

 
Planteforsøk  

14. 
Barnehagedagen  
«Liten og Stor» 
Vi inviterer dere 
inn på 
avdelingen 

15. 
musikksamling  

 
Risnudler, fisk 
og grønnsaker  

16. 
Vi former i 
naturmateriale 
 

17. 
Vi baker brød  
 
Vi leker i 
grupper  
 

12 
 

20. 
Eventyret om  
Lille kylling  

21.  

 
Novros Bayram 

22. 
Forming: Fugler  
Vi lager 
tomatsuppe  

23. 
Vi leter etter 
vårtegn 
 

24. 
Plante til påske 
Vi lager 
havregrøt  

13 27.  
Eventyret om 
påskeharen 
Vi lager  

28. 
Lekegrupper  
Ute/inne  

29. 
Forming:  
Påskeharen 
 

30. 
Påskefrokost 
for foreldre 
Kl. 8-9 
Velkommen 
 

31. 
Felles  
Påskesamling 
med eggejakt 
 

1 åringene Språk/Samspill Sanger, Rim og regler Litteratur 

Meg selv – 
barnehagen 
min felles 
opplevelser 
 
Selvstendighet 
ved matbordet 

Gjenkjenne  
og delta i 
bevegelsene i 
kjente sanger 
rim og regler. 
Si stopp. 
Takk, takk. 

Hvem er under teppet 
En liten kylling  
Lille Hasse hare 
Hvor er mitt rasleegg 
Bjørnen sover  
Haren uti gresset  
Barn har rett 
 

Lille kylling  
 
Eventyret om 
påskeharen 
 
  

2 åringene  Språk/samspill  Språk: Litteratur  

Meg selv – 
barnehagen 
min  
 
Selvstendighet i 
påkledning  
 
Vennskap: 
Å dele 
Å vente på tur 

Tallrekken  
1,2,3,4,5,6,7. 
 
Hermegåsa:  
Med fokus på 
Tempo, 
intensitet og 
balanse   
 
 

Mauren av Inger Hagerup: 
Liten? 
Jeg? 
Langtifra. 
Jeg er akkurat stor nok. 
Fyller meg selv helt 
på langs og på tvers 
fra øverst til nederst. 
Er DU større enn deg selv 
kanskje? 
 
 

Hvordan reven 
ble 
stubbrumpet.  
 
Eventyret om 
påskeharen  
 
 
Ti små 
vennebøker  
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Månedsbrev  

Brukerundersøkelsen: 
Vi setter stor pris på at alle tok seg tid til å svare på årets brukerundersøkelse. Dette er en viktig 
del av dialogen mellom oss, og foreldres medvirkning på det som skjer i barnehagen. Takk for det. 
Vi ser at det er områder som vi kan forbedre oss på og ønsker å få innspill på dette. Det blir 
foreldresamtaler etter påske og vi vil gjerne høre mer om hvilke erfaringer dere har med 
barnehagen og hvilke forventninger dere har til oss.  
 
Dere har gitt tilbakemelding om at det er viktig for dere å få informasjon om, og innsikt i barnas liv 
i barnehagen. Daglige samtaler i hente- og bringesituasjonen, foreldresamtaler og nettsiden vår er 
viktige arenaer for dette. Like viktig er å invitere dere inn på avdelingen for å se hvordan vi har det 
på Skinfakse. Påskefrokosten er et ledd i dette samarbeidet og det er også barnehagedagen.  
 
Barnehagedagen 14.mars:  
Tema for årets barnehagedag er betydningen av flere ansatte i barnehagen, i hele åpningstiden.  
Slagordet er «Liten og Stor». Berit Bae utdyper temaet i fagartikkelen: Bemanning og manglende 
hensyn til barns beste (utdanningsforbundet.no).  
 
Vi inviterer dere til å ta turen inn på avdelingen for å se utstillingen som dokumenterer små og 
store øyeblikk fra barnas barnehagehverdag. Barnas permer er også som alltid tilgjengelig for 
gjennomsyn. Velkommen inn. Dokumentasjon er et viktig redskap for oss i barnas prosjektarbeid. 
Det gir barna anledning til å gjenskape erfaringer og opplevelser.  Vi kan også utdype temaet 
gjennom dialog og videre arbeid. Vi velger derfor å beholde dokumentasjonen lett tilgjengelig på 
veggene over en periode.  
 
Ferie: 
En viktig del av samarbeidet mellom barnehage og hjem er at vi planlegger personaltettheten 
gjennom hele barnehageåret tilpasset barnas ferier og fridager. Vi minner derfor om at vi ønsker 
tilbakemelding på hvem som tar deg fri i forbindelse med påsken i uke 11. Dere kan svare på SMS. 
Våren går fort og det blir derfor snart levert ut sommerferielapper.  
 

Temaarbeid: 

I våre språklige- og kreative prosjekter skal vi ha fokus på fuglene om våren. Vi kan studere et 
yrende fugleliv like utenfor vinduene våre og barna er opptatt av å lokke fuglene helt inn på 
avdelingen. Hvis vi ikke lykkes helt med det, så har vi planer om å fylle avdelingen med våre 
egenlagde fugler.  
 
Vi skal også ha fokus på å stimulere barns selvstendighet og medvirkning. 
 
Selvstendighet Vi har lenge øvd på rutiner knyttet til håndvask og til å finne frem egen matboks, 
rydde bort etter seg og finne frem egne og andre sine klær og eiendeler. Nå får alle barna egne 
smørkniver, velger eget pålegg og smører skivene selv. Noen får mer hjelp enn andre, men alle får 
starte selv. Vi ser effekten av at barna deler med hverandre. Det har også ført til episoder der 
barna i største alvor tar ansvar og mater hverandre eller påpeker at kniven holdes feil vei. Det er 
noen fine eksempler på det i dokumentasjonen til barnehagedagen.    

Hvordan vi jobber med Barns medvirkning i barnehagen? I Lov om barnehager, § 3 står det om 
barns rett til medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet. I anledning 8.mars skal vi jobbe med tema i barnekonvensjonen knyttet til barns rett til 

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/
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å bli hørt og til å påvirke sin hverdag og sitt liv. Vi vil også bruke tema fra Vennebøkene i dette 
arbeidet.  

Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor. Medvirkning eller medbestemmelse i praksis 
betyr å kunne være med på å påvirke innholdet i barnehagen, bli sett, hørt og lyttet til. Få 
mulighet til å velge og ha innflytelse på egen hverdag. Barns medvirkning bygger på forståelsen 
om at vi alle er likeverdige, og at alle skal ha innflytelse på sitt eget liv. I arbeid med barn og unge 
handler det om at vi voksne må samspille med barn som likeverdige mennesker med rett til å ha 
egne følelser, tanker og meninger. Vi skal møte dem med respekt og anerkjennelse. 

Så hvordan arbeider vi med dette i praksis? På liten avdeling handler det i stor grad om å ta 
barnas uttrykk på alvor og gi de tid til å uttrykke egne behov og ønsker. Det handler også om å få 
være mest mulig selvstendig og aktiv deltaker i fellesskapet. Vi har derfor fokus på å gi barna 
anledning til å oppleve selvstendighet og aktiv deltakelse i forhold til hverdagssituasjoner i 
barnehagen. I planlegging av barnehagehverdagen legger vi også til rette for aktiviteter og lek med 
utgangspunkt i barnas interesser, undringer, opplevelser og hva de er opptatt av og uttrykker til 
hverandre og til de voksne. Dette ses også i sammenheng med de ulike fagområder og krav i 
rammeplan for barnehagen.  

 


