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En innholdsrik februar måned er forbi.  
6. februar markerte vi samenes dag. Vi lærte om 
(nord)samene, hørte på samisk sang/joik og malte med 
fargene fra det samiske flagget. Barna fikk se på ulike 
konkreter i samling (samiske dukker med ulike 
samekofter, komse, skaller osv).  
 
Vi har også hatt karneval kombinert med bursdagsfest for 
Auglend barnehage som ble 15 år. Ansatte fra ulike 
avdelinger hadde sammen planlagt en fin fellessamling 
for alle barna i barnehagen på dramarommet med blant 
annet bursdagssang, og «sirkus-show» med sjonglering 
og tryllekunster. Det var også en morsom klovn som 
dukket opp. Det virket som at barna syntes det var gøy å 
kle seg ut. Barna lo og så ut til å kose seg. Vi hadde også 
disko på avdelingen, og spiste pølser til lunsj.  
 
I forbindelse med fastelavn, fikk de eldste barna være 
med å bake boller til «bollemandag». Alle barna fikk 
smake én bolle hver til fruktmåltidet.  
 
Ellers har vi fortsatt med tema om Kardemomme by. 
Barna har fått lage «papegøyen fra Amerika», samt 
snakket om papegøyer i samling. De eldste barna har 
malt været i forbindelse med at de har snakket om 
«Tobias i tårnet». Vi har også hørt, sunget og danset til 
sangene/musikken på avdelingene. 
 
Førskolebarna har fullført svømmekurs for barnehagebarn 
i regi av Stavanger svømmeklubb. Samtlige barn kunne 
stolt vise fram gullmedaljen de hadde fått etter endt kurs. 
 
Vi har hatt studenter som har gjennomført ulike opplegg 
og aktiviteter med de yngste barna; Vi har blant annet 
vært på tur til Vanassen for å se etter ulike fuglearter 
(måke, kråke, Stokkand og Svane), danset til musikk og 
malt med farger fra det samiske flagget. 
 
Siste fredagen i februar arrangerte vi også den første 
miljødagen i Auglend. Planen for denne dagen var at alle 
barn og ansatte i hele barnehagen skulle bruke dagen til å 
vaske leker både ute og inne, samt koste sand på 
uteområdet for å gjøre det fint rundt oss. Som takk for god 
innsats, fikk barna rykende ferske rundstykker til lunsj. 
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Planer  
for mars 
 

 
 

 
 

 
 

Vi setter temaet om «Kardemomme by» litt på vent, og 
velger å ha fokus på tema om våren de neste ukene. Da 
kommer vi til å snakke om vårtegn som vi kan se ute i 
naturen (for eksempel frø/blomster som spirer, knopper 
på trærne som blir til grønne blader, fugler som legger 
egg, sauer som får lam osv.)  
Mot slutten av måneden vil vi kombinere tema om våren 
med tema om påske (kyllinger, påskehare, nytt liv/våren 
osv.). I forbindelse med påske, kommer vi også til å ha 
ulike formingsaktiviteter, samt synge sanger som «en liten 
kylling i egget lå» og «blomster små». 
 
14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Dagen 
markeres i barnehager over hele landet for å synliggjøre 
hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets 
markering setter søkelyset på betydningen av flere 
ansatte i barnehagen. 
 
Forrige måneds miljødag ble vellykket, og vi planlegger ny 
miljødag for hele barnehagen den 30. mars.  
 

Tegn i fokus:  

          
      Påske                  Vår(årstiden)               Kylling/fugl 
 
 

       
     Egg                           Hare 
                                                                             

Praktiske 
opplysninger: 

 

• Været om våren er skiftende, og vi ber dere derfor 
om å se gjennom hva dere har liggende av klær til 
barna i garderoben. Det kan for eksempel være lurt 
å ha med en tynn lue og vårdress/tynnere uteklær 
til ettermiddager hvor sola varmer godt. (La 
vinterklær bli liggende litt til, da temperaturene 
fortsatt varierer veldig i løpet av dagen.) 
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• Sola blir sterkere framover, og vi oppfordrer dere 
derfor til å kjøpe inn solkrem (uten parfyme) som 
kan ligge i barnehagen. Husk å merke solkremen 
med barnets navn. Dere tar selv ansvar for å 
smøre barna med solkrem om morgenen, så 
smører vi barna utover dagen. 

• Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne 
ta kontakt med representanten på din avdeling. Se 
kontaktinformasjon på tavlen i garderoben. 
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