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TEMA: Eventyr, kultur og tradisjoner 
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Da var januar over og det er mange fine og innholdsrike øyeblikk å se tilbake på. Barna 

har nå blitt godt kjent med eventyret om skinnvotten i ulike arenaer som i samlinger, 

dramatisering, lek og i fysiske og kreative aktiviteter. Hver mandag har 2 års klubben 

hatt eventyr samling sammen med de eldste på tigrene og pandaene på fellesrommet. 

Dette har vært med å også skape felles referanser på tvers avdelingene og bydd på mye 

glede og magiske øyeblikk. Vi ser mer og mer at barna har en dypere forståelse av 

innholdet i eventyret og at barna initierer til å leke ut de ulike rollene både ute og inne. 

Det er tydelig at det å skape slike felles referanser i barnegruppa/på avdelingene der alle 

barna har like muligheter til å bli inkludert i leken, bidrar til å fremme fellesskapet og 

utvikling av vennskapsrelasjoner. Vi ser dette blant annet med at barna leker mer 

sammen på tvers av alder, utvikling og modning. Hver fredag har vi arrangert ulike 

barneleker på båtsiden sammen med pandaene og tigrene noe som har skapt mye 

humor, glede og gode samspill. I kreative aktiviteter har barna blant annet lagd sin egen 

vott i papp pyntet med silkepapir, lagd reven av engangs tallerken pyntet med biter av 

filt og øyne og hver sin vinterlykt pyntet med glitter og hvitt strøssel. 

Det er tydelig at det er mye sangglede i koalagruppen og det er ekstra stas når Sean 

finner frem gitaren og har en liten konsert. Da er stemningen til å ta og føle på og barna 

både synger og danser rytmisk med hele seg. 

Barna har fått flere sanseopplevelser med de ulike teksturene som vinteren innehar. 

Dette har blant annet vært å kjenne på slaps, vann, is, snø og hvordan eks gresset 

kjennes ut når det er frost. Dette har ført til flere gode samtaler og undring der vi har 

satt ord på det vi ser og bruker sansene helhetlig. Vi har oppfordret barna til å se, føle, 

lukte og lytte til hvordan de ulike teksturene oppfører seg i naturen (eks når isen faller 

på bakken eller hvordan det høres ut når vi går på blader/gress som er utsatt for 

frost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Februar: 
❖ Tema: Eventyr, kultur og tradisjoner. 

                          Kultur og tradisjoner. 

 

 
Fredag 17 februar skal vi ha karneval i barnehagen og denne dagen skal barna blant 

annet få kle seg ut og gå inn i de ulike rollene. Det vil bli lek med ulike rytmer, sang, 

musikk og barna skal få prøve seg på en dans som heter limbo. 

Søndag 19 februar er det fastelavn og som tradisjon er dette ofte forbundet med å lage 

fastelavnsris. Barna skal i kreativ aktivitet få pynte greiner med remser av glanspapir i 

ulike farger noe de får ta med seg hjem. Barna skal bli godt kjent med basisfargene gul, 

I rammeplanen står det at barnehagen skal «gi barna anledning til å bli kjent med et 

mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid»(Ud,2017,s.52) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blå, rød og grønn. Dette vil vi vektlegge i våre samlinger og i det som omgir barnas 

hverdagsøyeblikk (benevne, bruke gjentakelser og utfordre barna til å gjenkjenne 

fargene) 

 

 

 

Søndag 6 februar er samenes nasjonaldag og barna skal få bli godt kjent med samenes 

kultur og levesett i uke 5. Dette skal barna få bli kjent med på ulike måter. Vi vil ha bilder 

tilgjengelig for barna som omhandler samenes kultur. I samlinger vil vi ha samtaler og 

aktivt gå inn i ulike posisjoner som omhandler samenes levesett. 

Barna skal blant annet få prøve seg på å kaste lasso, synge joik og bli kjent med fargene 

i det samiske flagget i kreativ aktivitet.  

                         Eventyret om skinnvotten. 

 
 

 

 

Vi skal i februar fortsette med eventyret om skinnvotten. Det å gå i dybden på 

innholdet i eventyret over tid vil kunne bidra til å gi barna nok tid og rom til å 

bearbeide og utvide begrepsutvikling og språkforståelse. Samtidig er det med på å 

fremme fellesskapet der alle barna blir inkludert fordi dette er noe alle har kjennskap 

til. Denne måneden vil vi ha litt ekstra fokus på de ulike rollene og å leke eventyret 

sammen.  

Kultur og tradisjoner: 
Hovedmål: Gi barna anledning til og blir kjent med et mangfold av tradisjoner og 

kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid (Ud,2017,s.52). 

Delmål:  
➢ Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og få kjennskap til samisk kultur (Ud,2017,s. 57) 

➢ Oppleve glede i et kulturelt fellesskap på karneval (Stikkord, farger, lek med rytmer, 

musikkinstrumenter, dans, utkledning og ansiktsmaling) 

Skinnvotten. 
Hovedmål: «Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og 
samtale». (UD,2017,s.48) 
 
Delmål:  

➢ Utvikle grunnleggende matematiske begreper (UDIR,2017,s.54). 

➢ leke, improvisere, og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord (UDIR,2017,s.48). 
➢ Fremme fantasi og kreativ tenkning (UDIR,2017,s. 51). 

Språklig mål: Karneval, rød, grønn, gul, blå, å danse, same, joik, reinsdyr, kaste lasso. 

 
Sosialt mål: oppleve glede i felleskapet, få felles referanser der alle blir inkludert, 

Turtaking, samarbeid og å fremme vennskaps relasjoner. 

 

Månedens rim/regle: «Bake, bake kake», og «inne i min mammas hus». 

 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at «barna blir kjent med at 

samene er Norges urfolk, og få kjennskap til samisk kultur» (Ud,2017, s.57). 

 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna får erfare ulike 

formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, 

kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur». (ud.,2017,s.48) 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg6.custompublish.com%2Fgetfile.php%2F3654633.2236.becvwvvruq%2Fimages%255B3%255D.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fradoy.custompublish.com%2Fidebank.395432.nn.html&tbnid=YdydvscBiCKyQM&vet=10CAcQxiAoBWoXChMI8JSLoOqF7gIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=VswrRpeSxuYt_M&w=171&h=256&itg=1&q=skinnvotten&ved=0CAcQxiAoBWoXChMI8JSLoOqF7gIVAAAAAB0AAAAAEA0


Månedens sanger: Karneval sang, «Min fille, fille onkel Abraham», «fader jakob», 

«Tomba,tomba», «Petter han kan tromme» og «A ram sam sam»,» lille mambo» og «Boogi» 

 

Månedens bøker: «skinnvotten», vrimlebok vinter, vennebok(å samarbeide) 

 

 

Praktiske 

opplysninger. 

 

 

          Viktige dager: 

Uke 5: Tema- samisk kultur 

17.02: Karneval  

Diverse informasjon: 

• En gledelig nyhet er at Sean skal fortsette hos oss på koalaene ut Mars måned. 

• Vi ønsker at frokostmåltidet skal by på gode samtaler uten for mange forstyrrelser og 

det er derfor ønskelig at barn som blir levert i dette tidsrommet blir fulgt inn på 

avdelingen. Dette gjelder også når vi har samlingsstund.  

• Vi oppfordrer alle som kommer inn i barnehagen om å benytte sko poser eller ta av sko 

for å unngå at det blir skittent på gulvet der barna oppholder seg. 

• Med tanke på å tilrettelegge for at barna får tilpassede pedagogiske aktiviteter som 

skaper mestring blir gruppeinndelingen både rene aldersgrupper og blandede grupper 

på tvers av alder/utvikling og modning. Dette vil kunne bidra til å sikre at barna får 

progresjon i sin egen utvikling samtidig som de minste barna kan lære av de eldste 

barna og at de eldste kan hjelpe til og fremme sine omsorgsfulle handlinger. Inndelingen 

av gruppene henger på oppslagstavlen på avdelingen. 

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

avdeling, se ark som er hengt opp på tavla for kontaktinformasjon. 

• Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente og bringe situasjoner 

eller ta kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no 

Mvh Alice, Eliane, Tone og Sean 
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