
MÅNEDSBREV TIGRENE: Mars  

TEMA: Lille larven aldri mett, insekter og krypdyr  

 

Sist måned 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Månedens bok 

 
 
 
 
 

 
 

Februar:  
I februar har vi gjort oss ferdig med eventyret om skinnvotten. Vi 
har hatt felles samling om eventyret der barna har fått sett 
dramatisering av eventyret samtidig som de også har fått spille 
dyrene selv. Å skape felles referanser på denne måten har skapt 
avdelingene nærmere hverandre og barna har lært hverandre å 
kjenne bedre. Gjennom både samling, musikk, drama og forming 
kjenner nå barna eventyret veldig godt.  
 
Fredag 17.02 hadde vi karneval i barnehagen til barnas store 
glede. Det var mye latter og humor denne dagen. Det ble både 
limbo, sang og musikk og is – og pølsespising.  
En gledens dag som vi gleder oss til å gjenta neste år! 
 
 
 
Mål: 
 
Hovedmål:  

- Rammeplanen s. 49: «Barna skal inkluderes i 
aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 
samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut 
fra egne forutsetninger»              

- Rammeplanen s. 52 «barna skal få oppleve og 
utforske naturen og naturens mangfold» 

 
Personalet per dags dato:  

- June 100%, pedagogisk leder og student 
- Amal 100%, assistent 
- Naime 100%, assistent 

 
 

 
 
 

Lille larven aldri mett 
I mars skal barna få bli kjent med lille larven aldri mett. Boken er 
en av verdens mest populære barnebøker.  
Boken handler om en larve som spiser seg gjennom boken helt til 
den en vakker dag spiser seg mett og blir forvandlet til en 
sommerfugl. Den spiser seg gjennom ulike matretter, frukt, 
grønnsaker og søtsaker. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Gjennom samlinger og formingsaktiviteter får barna mulighet til 
å bli enda bedre kjent med eventyret og innholdet i boken.  
 
Insekter og krypdyr 
Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna blir glade 
i naturen og får erfaringer med naturen samt få kjennskap til dyr 
og dyreliv.  
Med våren og varmere dager starter blomstringen av 
vårblomstene og småkrypene kommer mer og mer frem.  
Vi ønsker at barna skal få oppleve naturens mangfold ved at 
personalet legger til rette for mangfoldige naturopplevelser og 
bruker naturen som arena for lek, utforsking og læring.  
Vi skal gå på oppdagelsesferd både i og rundt barnehagens 
område å lete etter insekter, edderkopper og andre småkryp 
 
 
 

Månedens sang

 

«lille petter edderkopp», «hysj kan du høre gresset gro», «jeg er 
ei lita marihøne» og «blomster små» 

Informasjon fra FAU 
 
 

 
 
 
 

"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." 
 

 Info: 
- Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 46834809 
- Vi anbefaler at alle barna er til stede i barnehagen innen 09.30 
på grunn av det pedagogiske arbeidet og ønsker derfor å få 
beskjed om barnet skulle blitt levert senere en dette tidspunktet.  
- June studerer ved uis og vil derfor være borte noen dager.          
- Regntøy, dress og det som henger i garderoben tar dere med 
hjem hver fredag for vask og tilbake på mandag.  



-Er det noe dere lurer på eller tenker på? Prat med oss i hente- 
og bringe situasjoner eller ta kontakt på  

- June er i praksis i uke 10 og 11 
 
 

june.norheim.torgersen@stavanger.kommune.no 
 

 

 

Med vennlig hilsen Naime, Amal og June! 
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