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Evaluering av 

måneden som 

har gått 

 

Vi starta måneden med en veldig vellykka fellessamling om vikingtiden. 

Både barn og voksne fikk svært gode tilbakemeldinger fra de andre 

avdelingene. Barna (og de voksne) var veldig spente før vi skulle framføre 

stykket, men det gikk over alt forventing. 

I løpet av måneden har vi så smått begynt på prosjekt Kardemomme by. 

Vi har introdusert boken for barna, og skal lese oss gjennom den slik at 

alle barna skal bli godt kjent med historien. Rammeplanen sier at 

personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for 

lek og legge til rette for utvikling av leketemaer (Rammeplanen, 2017). 

På karnevalet var barnehagen full av prinsesser, superhelter, dyr og 

Disneyfigurer. Vi var så heldige å bli invitert på Sirkus Auglendo. Der 

fikk vi møte sirkusdirektøren, verdens sterkeste Renato, en morsom klovn 

og sjongløren Vegardo. Sirkuset varte i 45 minutter, og alle barna satt helt 

i ro og fulgte med med stor iver. Etter fellessamlingen hadde vi disco på 

gymrommet før vi hadde en herlig lunsj med pølser og is. Det var barna 

selv som pyntet og dekket på bordet. 

Skolegruppen er nå ferdig med vanntilvenningskurset på Eiganes. Det har 

vært veldig kjekt og lærerikt, og barna har storkost seg i vannet. Siste 

gang fikk de medalje for vel gjennomført kurs, noe som var stor stas. 

Siste fredag i måneden hadde vi miljødag. Vi vasket lekene, stolene og 

bordene på avdelingen, og en gruppe kostet mye sand ute på uteområdet. 

Til lunsj ble det servert gode nystekte rundstykker.  
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Vi kommer til å fortsette med prosjektet Kardemomme by i mars, og da 

skal vi fordype oss mer i innbyggerne i byen.  

Nå når våren forhåpentligvis kommer for fullt, og det blir litt varmere i 

været, satser vi på å gå mer på tur og nyte lunsjen ute. Vi opplever at 

barna stortrives på tur, og vi ser mye fin lek både på lekeplasser og i 

skogen. Det er en veldig fin gjeng å ha med seg på tur. For å sikre barnas 

medvirkning har vi tatt bilder av de ulike lekeplassene/turområdene vi 

pleier å gå til, slik at barna kan bruke disse når vi i sammen velger hvor 

dagens tur skal gå.   

Mot slutten av måneden nærmer påsken seg så vi kommer til å ha ulike 

aktiviteter knyttet til den. Vi skal blant annet lage påskepynt og ha en 

påsketur hvor vi håper at vi kanskje finner et påskeegg som påskeharen 

har lagt ut.   

 

Fredag 17 mars skal skolegruppen besøke Stavanger kulturskole hvor de 

skal få oppleve danselek og musikklek en hel formiddag. Mer informasjon 

om dagen kommer når det nærmer seg.  

 

Avslutningsvis vil vi be dere foreldre/foresatte om hjelp. Våte klær tørker 

dessverre ikke i garderoben vår, og tørkeskapet har minimalt med plass. 

Det er til tider mye dårlig og vått vær, som igjen fører til mye våte klær. 

Vi ber dere derfor om å ta med våte klær hjem for tørking. Klær som blir 

hengende i garderoben med sko hengende fast i dress eller regntøy forblir 

vått og etter kort tid lukter de surt. Hver fredag skal dere tar med alt av 

yttertøy hjem slik at vaskepersonalet kan få vaske ordentlig i garderoben. 

På forhånd takk for hjelpen! 

 

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

 


