
Månedsbrev for Persille,                              

februar 2022                   

Måneden som gikk: januar 

Julerommet vårt er blitt forvandlet. Nissene og konglene og julebukkene er borte,. Men snøkrystallene 

og snøfnuggene blir med oss videre til våren melder sin ankomst. Isbjørner og bjørner, bukker i ulike 

varianter og  eventyrbøker har flyttet inn, og vips så ble det  et vinter– og eventyrrom i stedet. Og  

dermed ligger de   fysiske forholdene til rette for å fortsette den gode stemningen i samlingene våre, 

samtidig som vi introduserer barna for nye impulser og legger til rette for nye opplevelser og perspek-

tiver. 

Hos barna har eventyret om Bukkene Bruse vært levende helt siden november , og vi sist ga barna er-
faringer med eventyret. Vi tok en pause i forbindelse med desember der fokuset var på jul, men det 
gjorde ikke barna. De har puslet puslespill med  Bukkene Bruse, de har sunget og nynnet Bukkene 
Bruse– sangen. Og de har lekt med bukkefigurene våre. De har til og med lekt at noen av dyrefigurene 
våre som er kuer har vært de kjente og kjære bukkene våre. De har også vært innom samlingsrommet 
der et tablå av Bukkene Bruse står tilgjengelig, og fortalt og dramatisert eventyret på sine egne måter.   

Og når vi vet at barn i to– og treårsalderen bearbeider inntrykk og opplevelser i lek så skjønner vi at 
barna er i utvikling. I leken bearbeider barna inntrykkene og opplevelsene sine og tilpasser dette til sitt 
eget utviklingsnivå.  

Rammeplanen gir tydelig uttrykk for at barnehagen skal legge til rette for progresjon, noe som inne-
bærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Det står blant annet på side 44 at per-
sonalet i barnehagen skal legg til rette for fordypning, gjenkjennelse, og gjentakelse i barnehagens 
innhold og arbeidsmåter samtidig som vi også skal introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for 
nye opplevelser og erfaringer. Og det er nettopp slik vi jobber når vi lar temaet Bukkene Bruse får ut-
vikle seg over flere måneder, og forandrer det fysiske rommet slik at barna kan utforske videre.  

Når mange barn i to og treårsalderen er samlet på en etasje vil fysiske utspill i lek og i frustrasjon fore-

komme. Barna er på samme alder, med mange like behov og ønsker samtidig som de enda ikke er der 

i sin språklige og kognitive utvikling at de ennå er i stand til å gi uttrykk for følelsene og ønskene sine 

verbalt. Vi har jobbet med strategier barna kan bruke i stedet for fysiske utspill hele høsten , og også 

her ser vi progresjon. Barna velger oftere å si stopp, bytte mot en annen leke eller få hjelp av en vok-

sen eller et av de andre barna. Når det er sagt har vi voksne også strategier vi må bruke for at barna 

kan ta i bruk sine strategier. Vi må være veldig tilstede i overgangssituasjoner, men også i leken. Det 

fører noen ganger til at vi må si nei til barn som ønsker at vi deltar i lek eller som ønsker å lese en bok. 

Det er noe vi voksne kjenner på hver eneste dag, men allikevel gjennomfører for at alle barn på avde-

lingen skal ha en trygg hverdag. Oppmerksomheten vår må hele tiden være hos barna. Og det blir 

vanskeligere å bruke tid på både tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter. Vi velger derfor også å 

bruke lek som verktøy. Og legger til rette for mye lek hver dag. I Rammeplanen på side 20 står det at 

leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Leken skal også være en arena for barns 

utvikling og læring, og for språklig og sosial samhandling. 
 



Mål og innhold: februar 

Velkommen februar! I løpet av måneden skal vi markere fastelavn. Faste-
lavn var opprinnelig var en hedensk vårfest, og et symbol på kampen mel-
lom vinter og sommer, hvor spirende kvister beseiret snø og istapper.  Og 
det blir ikke den eneste markeringen februar byr på. Vi skal og så markere 
samefolkets dag. I rammeplanen på side 9 i kapittelet om Mangfold og 
gjensidig respekt står det et stykke nede i siste avsnitt at  barnehagen skal 
synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og felles-
skapsfølelse for det samiske mangfoldet. 

I februar skal barna få  enda flere erfaringer  med eventyret om Bukkene 

Bruse. Repetisjon er bra og barna elsker det, så eventyret kan fortelles om 

og om igjen. 

Vi skal også  arrangere karneval med kjekke aktiviteter. 

 

Målene våre for februar:  

• Å la barna få et innblikk i samisk kultur 

• Å la barna få felles opplevelser med karneval og fastelavn 

 

Månedens sanger:       Karnevalsangen       

 

 Månedens nøkkelord:   

Same, rein, lavvo og joik 

 

Til karneval vi drar av 

sted, her er så mye rart å 

se 

Og hvem er det som 

kommer der,  

jeg tror det er en sjørø-

ver. 

En sjørøver, en sjørøver. 

Ja, hvem er det som 

kommer der? 

Det er en fin sjørøver 

 

Viktige datoer: 

• 6. Samefolkets dag 

• 21.  KARNEVAL. Barna 

kan kle seg ut denne 

dagen. 

• 20. Fastelavn. Vi baker 

boller 

• 23.  Miljødag.  Vi koster 

og gjør det fint. 

Informasjon: 

• Tony blir hos oss en 

måned til. 

Hilsen Siri, Tony, Marit og Tonje 


