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Evaluering av 

måneden som 

har gått 

 

Da var årets første måned vel overstått, og selv om året har startet med 

meget vekslende vær har vi hatt flere fine turer i nærområdet.  

2023 ble feiret storslått på nyttårsballet med danselek, festpyntet langbord 

og ikke minst en treretters lunsj. De voksne var servitører, mens barna var 

gjester på restaurant Turkis. Det ble en fredag litt utenom det vanlige, og 

barna storkoste seg på ball.  

Månedens høydepunkt var naturlig nok avslutningen av prosjektet vårt om 

vikingtiden. Barna jobbet iherdig med å lage plakater, billetter, rekvisitter, 

dans og med øving til fellessamling. Det var litt av et vikingshow 

Magenta, Fiolett, Indigo og Hvit fikk se på dramarommet! Her viste vi 

med bilder hvordan ting har forandret seg siden vikingtiden, lærte de 

andre barna noen ord på tegn, danset til diktet om Ville Viking og ikke 

minst dramatiserte vi teaterstykket om da Harald Hårfagre samlet Norge 

til et rike. Det manglet ikke på applaus og ros i etterkant, og vi klappet oss 

selv på skulderen for vel gjennomført show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

 

 

 

I februar skal vi i gang med et nytt prosjekt som hele barnehagen skal 

jobbe felles med fram mot sommeren. Ifølge rammeplanen kan felles tema 

bidra til at alle barn får felles erfaringer for lek, og dermed kan det legges 

til rette for utvikling av felles leketema (hentet fra rammeplanen). Temaet 

for prosjektet er Thorbjørn Egners bok «Folk og røvere i Kardemomme 

By». Noen av barna på avdelingen kjenner muligens denne historien godt, 

mens andre har aldri hørt den før. Derfor vil hovedfokus i første omgang 

være på at alle barna skal bli godt kjent med historien og personene vi 

møter i boken gjennom lesestunder og andre aktiviteter.  

 

6. februar er samenes nasjonaldag, og den skal vi markere i løpet av 

måneden. Gjennom ulike aktiviteter skal barna få kjennskap til samene, 

Norges urfolk, og deres kultur og levesett.  

 

Fredag 17. februar blir det karneval i barnehagen      . Barna kan kle seg 

ut, og det vil bli fellessamling for barna på dramarommet.  

 

Praktisk informasjon: 

• Telefonnummeret til Turkis er: 957 07 869 

• Vær vennlig og hjelp oss å holde orden i garderoben! Sjekk korgen 

til ditt barn jevnlig, og se til at barna har alt de trenger og at klærne 

ikke er blitt for små. Ta hjem og vask skitne klær. 

• Husk og merk ALT med navn. 

• Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med 

representanten fra din avdeling. Anything to discuss with FAU? 

For contact information of the representatives for your section, 

take a look at the blackboard in the wardrobe.  

 

Hilsen fra Anita, Anne Berit, Emilia, Stina og Camilla  
 

Barnets beste først! 
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