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Da var januar måned allerede forbi og vi har hatt det kjekt på gul 
denne måneden. Vi har hatt fokuset rettet mot vinter.  
Vi har snakket om vinter i samling og sunget sanger som er 
relaterte til denne årstiden sammen med barna. 
 
Vi har hatt flere kjekke formingsaktiviteter, eksperiment med vann 
og is, lekt på gymrommet, fortalt eventyr, vært på tur og vært mye 
ute generelt. Været har variert veldig, men vi har tilpasset oss seg 
godt til det.  
 
Fredag 27. januar hadde vi nyttårsfest i Auglend barnehage.      
Da kunne barna kle seg i finstasen, mens vi voksne var kledd i 
hvitt og sort, og var servitører for dagen. Det ble dekket til 
langbord og barna fikk servert pølser og is. Vi fant også frem 
diskokulen og skrudde på musikken, slik at de som ville kunne 
svinge seg på dansegulvet.                                                           

En veldig kjekk dag for alle sammen.😊 

Februar 
 
 
 
 
 
 

I februar måned så skal vi fokusere videre på tema om vinter. Vi 
kommer til å fortsette å snakke om vinteren i samling og se på 
hvordan naturen er når vi går på tur.  
 
Vi markerer samenes dag denne måneden. Samenes dag er 
mandag 06.februar, og vi kommer til å vise bilder og videoer av 
samene og deres kultur i samling. La barna undre seg over dette. 
I rammeplanen om mangfold og gjensidig respekt står det at: 
Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna 
kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske 
mangfoldet. 
 
Fredag 17. februar blir det karneval i Auglend barnehage.           
Da kan barna kle seg ut om de ønsker det. Det vil bli fellessamling 
med underholdning og overraskelser.   
Det vil også bli servert noe ekstra godt til lunsj denne dagen. 
Vi skal kose oss med musikk og aktiviteter denne dagen. 
   
Formingsaktivitet denne måneden vil bli å lage ting som handler 
om vinteren og pynt til karnevalet. 
I henhold til rammeplanen sitt fagområde om kunst, kultur og  
kreativitet står det at: Gjennom arbeid med kunst, kultur og  
kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting,  
rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske  
uttrykksformer. 
 
Vi får også studentene som var hos oss før jul tilbake, og det 
gleder vi oss veldig mye til. De skal være hos oss i 3 uker. 
 
Vi håper det kommer mer snø denne måneden slik at barna kan 
leke og utforske i snøen. 
Ellers kommer vi til å være ute mye og gå på tur i nærområdet. 
 



Månedens sang «Karnevalsang», «Det snør det snør» og «Snømannen Kalle». 

Månedens tegn        Karneval            Snø:           Vinter: 

 
Glede, trivsel og lekested.  

Det er Auglend barnehage det. 
 
 
 
 

 
 


