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Hei foreldre på Pandaene! 

Hei  

Da er enda en måned forbi, og vi har kommet godt i gang med 

eventyret Skinnvotten. Vi har hatt fokus på å formidle eventyret i 

både samling og smågrupper. 

Barna har blitt kjent med eventyret om skinnvotten og dyrene 

som bor i votten. Sammen med Tigrene og Koalaene har vi hatt 

fellessamling hver mandag hvor det har blitt brukt konkreter og 

musikk. Dette har vært spennende. Det har vært med å skape 

felles referanser på tvers av avdelingene og bydd på mye glede 

og magiske øyeblikk. I samlinger har vi hatt sang, rim og regle 

om dyrene. Vi bruker de kjente og kjære dyresangene vi allerede 

kan når vi synger om de 7 dyrene i votten. Barna har også lekt 

med eventyret selv med «skinnvott-boksen» vi har. Da har vi tatt 

på bakgrunnslyd som snøstorm og de lever seg inn i det og synes 

det er veldig gøy. De har begynt å huske hvilket dyr som går inn 

i votten først. 

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 

Tigrene og Koalaene, noe som har skapt mye glede og gode 

samspill. 
Planer for  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

I februar skal vi ha temaet: «Eventyr, kultur og tradisjoner:» 

 

Hovedmål: Øke barnas undring og utforskertrang for å styrke 

barnas språk. 

Læringsmål: Styrke og utvikle fantasi, skaperglede og kreativ 

tenkning. 

Sosialt mål: Oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap. 

 

Nøkkelord: Karneval, rød, grønn, gul, blå, å danse, same, joik, 

reinsdyr, kaste lasso. 

 

I februar skal vi fortsette å gjøre barna kjent med eventyret om 

skinnvotten. Pandaene viser stor interesse når konkretene kommer 

fram på språksamlinger.  



AUGLEND BARNEHAGENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal med eventyret «skinnvotten» legge til rette for at barna 

får et positivt forhold til tekst og bilde, og at barna skal inspirere 

til fortelling og samtaler. Dette skal vi gjøre gjennom å jobbe 

med eventyret gjennom forming og rollespill som barna selv er 

med på.  

Når vi leser om skinnvotten, vil vi bruke bilder og konkrete 

gjenstander. Dette vil hjelpe barna i prosessen med å utvikle 

språket, ved at de ulike ordene og begrepene blir knyttet sammen. 

Vi skal dramatisere eventyret og bruke sanger og musikk knyttet 

til eventyret. Vi kommer til å utvide fortellingen basert på barnas  

framskritt. I tillegg får vi trent på sosiale ferdigheter i små grupper. 

Barna skal ha det kjekt og få en positiv opplevelse. 

 

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) 

 

Samefolkets dag er 6. februar. I forkant av denne dagen skal vi 

bli bedre kjent med Norges urbefolkning gjennom historier, 

musikk og bilder. Barna skal blant annet få prøve seg på å kaste 

lasso, synge joik og bli kjent med fargene i det samiske flagget i 

forming. 

 

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). 

 

Denne måneden skal vi ha karneval i barnehagen 17.02 og 

denne dagen skal barna få lov til å kle seg ut. Det vil bli lek med 

ulike rytmer, sang, musikk og barna skal få prøve seg på å danse 

limbo. Vi skal også lage vårt eget musikkinstrument. Søndag 19 

februar er det fastelavn og som tradisjon er dette ofte forbundet 

med å lage fastelavnsris. Barna skal i forming få pynte greiner 

med glanspapir. Vi markerer denne dagen mandag 20.02. 

 

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) 

 

Selvstendighetstrening: Vi fortsetter med selvstendighetstrening. 

Vi øver på å gå på do for de som vil det, kle på seg selv, rydde 

kopp og tallerken selv og ha ukens hjelper, som velger matsang, 

deler ut vannflasker til de andre osv. Vi ser at de store barna er 

veldig flinke til å gå på do selv så vi oppfordrer også til å øve 

hjemme. 

 

I samlingene forsetter vi med sosial kompetanse og bruker 

vennebøkene med pinnsvin og kanin, hvor fokuset er å dele, 

vente på tur, si unnskyld, bli enige, roe seg ned, si stopp osv. Vi 
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leser disse når vi sitter og spiser og ser at barna setter pris på de 

og liker fortellingene. 

 

Månedens bursdag  

barn: 

 
 
 

 

 
Vi gratulerer så mye med dagen til Renata og Rene 11.02 og  
Rhea 27.02 som blir 3 år!                                                                                                       
                                                                   
Hipp hipp hurra! 
 
   
 
                                     

Praktiske opplysninger: 
 

 

- Uke 5 Samisk kultur 

-17.02 karneval. 

-Frokost kl 8.00- 8.30. 

- Planlagte aktiviteter starter fra kl 09.30 

-Sjekk også skuffene på badet, og at tøyet passer. 

- Fint om dere kan merke alt av klær, sko og utstyr 

-Alle foreldre må ta med regntøy og dresser til vask hver fredag. 

Dette for at vi skal få rengjort garderoben og at barna skal ha 

rent tøy når uken starter. 

-"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." 

 
 
 

 

Auglend barnehagene  

 

Ha en flott februar måned! 

Med vennlig hilsen Nina, Anita, Saliha og Paula. 
 


