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Evaluering av 
forrige måned 
 
 

 

 
 

Kjære foreldre! 
 
Barna har kose mye, og vi har hatt mye latter og glede. Vi på avdelingen, både barn og 
vokse, håpet at det skulle snø mer. Vi fikk laget en liten snø mann og rent på ake-
brett. Når snøen kom til barnehagen, var det en god mulighet til å kjenne på snøen. Vi 
gjorde et forsøk, hvor vi tok inn litt snø for å se hva som kommer til å skje med snøen. 
 
Vi har hatt eventyret om skinnvotten og jobbet med det. Barna har vært med å lage 
konkreter til skinnvotten. Ser at barna liker eventyret og kan se at de leker 
skinnvotten. 

Om neste 
måned 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I februar fortsetter vi med temaet Vinter 
 
Vinter 
Vi skal fortsette å bruk eventyret skinnvotten. 
Hovedmål: Barna skal få kjennskap til fortellingen skinnvotten. 
Språkeligemål: Barna skal bli kjent med begrepene rev, villsvin, ulv, bjørn, mann og 
hund. Legge merke til at dyrene øker i størrelse og tydeliggjøre motsetningene som 
innenfor og utenfor, løpe og gå, varmt og kaldt 
Sosialtmål: Barna skal oppleve gleden og mestring ved å lage noe sammen og 
dramatisere eventyret. 
 
Rammeplanen sier: «I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og 
dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. 
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 
 
Vi vil bruke eventyret over to måneder slik at barna kan bli godt kjent med eventyret, 
og at begrepene blir lært hos alle, og vi kan utvide med flere begreper i neste måned. 
Vi kommer til å bruke konkreter for å stimulere språket 
 
Vi skal snakke litt om årtiden som nå er vinter, vi håper at det kommer litt snø og 
kulde. Vi skal bruke realfaget aktivt denne måneden. Vi skal eksperimentere med snø, 
vann og is. 
 
Vi vil bruke eventyret også denne måned slik at barna blir mer kjent med eventyret, 
og at barna kan lære nye begreper. Vi kommer til å bruke konkreter for å øke 
forståelsen av taksen. Det gjør vi ved å presentere først dyrene, mannen og votten. 
Deretter bruker konkretene som støtte for fortellingen. 
 
Vi skal videre markere samefolkets dag hele uke 6. Det vil det bli satt opp lavvo og 
arrangert aktiviteter for alle barna i barnehagen. Rammeplan for barnehager sier at 
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir 
kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.» «Personalet 
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skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske 
perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.». 
 
Det blir også markert karneval den 17. februar. Barna kan gjerne komme med 
kostyme. Det blir arrangert noen aktiviteter for barna.  
 
NB! 
 

"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." 

"Anything to discuss with FAU? For contact information of the representatives for 

your section, take a look at the blackboard." 
 
 

Praktiske 
opplysninger 

 
 

 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet syk eller ikke kommer, send gjerne en sms. 

• NB! Matboks til frokost. 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 

• Samenes dag 6. Februar 

• Karneval 17. Februar 

Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 

 
 

• Skinnvotten 

• Reven er en hønsetyv 

         HILSEN Gabriela, Tina & Vigarshan 


