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MÅNEDSBREV RØD BASE - FEBRUAR 2023                 

Evaluering av januar:  
 
 

 
 
 

Der var også januar måned forbi. I januar har vi jobbet med tema 
vinter. I den anledning har vi sett på bilder av hva som kjennetegner 
årstiden. Vi har også fått kjenne på kroppen hva det vil si når noe er 
kaldtSelv om dette har vært en relativt mild januar har det vært noen få 
dager med snø. Det blir spennende å se hvordan været blir videre i 
februar. Blir det enda kaldere og kommer det mer snø? 
 
Denne måneden har vi også hatt besøk av to studenter fra 
barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Stavanger. Studentene 
har arrangert ulike aktiviteter sammen med barna. Vi kommer til å kose 
oss den siste tiden de er sammen med oss. 
 
I samlingsstunden har vi sunget mye. Bankeboksene våres har vært 
på besøk og alle dyrene som bor oppi. Vi har også fortalt eventyret om 
«Gullhår og de tre bjørnene» i samlingsstunden. 
 
I januar har vi også hatt nyttårsfest sammen med barna. Denne dagen 
kledde barna seg i finstasen og vi hadde disco. Som vi danset og koste 
oss denne dagen. Til lunsj hadde vi pølser og is.  

Planer for februar: 
 
 

 
 
 

Vi kommer til å fortsette å prate om vinter i februar måned. Kommer 
det enda mer snø? Hva skjer ellers med naturen?  
Denne måneden skal det også gjennomføres ulike forsøk. Hvor mye 
vann er det plass til i bleien? Blir det så kaldt at vi kan blåse 
såpebobler i minusgrader? Hva skjer med boblene da? 
 
Denne måneden skal vi også markere samenes nasjonaldag. Denne 
dagen er 06.02 og da skal vi se på bilder og videoer fra samenes kultur 
i samling.   
 
Fredag 17.02 skal vi ha karneval i barnehagen. Denne dagen inviteres 
barna til å kle seg ut som det de måtte ønske. I anledning karneval vil 
det bli gjennomført en fellessamling for alle barna i barnehagen, da blir 
det stort show. Også denne dagen vil det bli servert pølser og is til 
lunsj.  
 
Minner om at alle foreldre må gå gjennom korgene til barna. Har de 
nok skiftetøy? Nå når det er så vått i været må klærne ofte skiftes ut 
etter vi har vært ute. Det henger også en liste over hvilke klær det kan 
være lurt å ha i barnehagen på tørkeskapet i garderoben.  

Månedens tegn:                                                                     
                                                 
                                                                                      
                                                                                
       
 
 
 

Snø.                                                   Karneval.    

Månedens 
bok/eventyr/sang: 

Bok: Gullhår og de tre bjørnene.  

 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 


