
Månedsbrev for 

Prisme, mars 2023                 

Måneden som gikk: februar 
Februar har som vanlig vært en innholdsrik måned for oss på Persille. Vi har markert samefolkets dag og 
fastelavn, og  vi har arrangert karneval.  

Først ut var Samefolkets dag. Vi forberedte barna ved å legge til rette for estetiske erfaringer  i ulike for-
mer jfr Rp side 50 i kapittelet om Kunst, kultur og kreativitet. Barna fikk lytte til joik og det samiske even-
tyret Reven og kråka. Vi ønsket å stimulere barnas nysgjerrighet med et typisk samisk eventyr. Barna har 
gode erfaringer med eventyr, og i møte med den samiske kulturen ville vi bruke barnas kjennskap til å 
utvide deres forståelse i forberedelsene til samefolkets dag. Barna fikk også være i en kreativ prosess når 
de fikk lage sine egne samiske flagg. I samlinger fikk de gjøre seg kjent med dukker i samiske folkedrak-
ter som Marit har laget, og en lavvo som hun også har laget. Den 6.2 fikk barna utforske en ekte lavvo, 
og fikk den samisk varmretten Bidos til lunsj.  Det likte barna godt. 

Fastelavn gjorde seg også gjeldende i løpet av måneden. Vi gikk på tur, og fant bjørkekvister som barna 
fikk forvandle til fastelavnsris ved å bruke fargerike fjær. Det er både kjekt og nyttig for barna å være 
med i hele prosessen fra å hente greiner som henger på trærne tog videre til de ender i en vase på bor-
det hjemme. De opplever glede og stolthet over eget produkt. Og så fikk de boller til lunsj mandagen 
etter bollesøndag. 

Ifølge Rammeplanen skal alle barna kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet i barnehagen 
(Rp ss 22 og 23). Og som et ledd i gjennomføringen av dette kravet arrangerer vi karneval. For vi vet at 
felles opplevelser skaper samhørighet i gruppa.  Vi ønsker også å legge til rette for at barna kan ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede jfr Rp side 51. Derfor er forberedelsene vi gjør fram mot karne-
valet vel så viktige som selve karnevaldagen.  

Hele uken i forkant av karnevalet forberedte vi barna på hva de hadde i vente.  Vi reflekterte rundt bil-
dene på  en plakat sammen med barna om kostymer, instrumenter, ballonger og pølser. Det har etter 
hvert blitt en slags tradisjon på avdelingen at et nytt tema, prosjekt eller høytid starter med  samtaler 
rundt visuelle bilder. Da er det lett å føre prosjektet videre fordi vi kan se hva som fenger barna. Vi snak-
ket om at når det er karneval kan vi kle oss ut i kostymer, og vi kan faktisk være hva eller hvem vi vil den-
ne dagen.  Som mange av dere vet så kler noen av barna seg ut hver eneste dag i kostymene vi har heng-
ende på avdelingen. Så kostymer, og det å kle seg ut er kjent for barna fra før. Vi sang oss også gjennom 
de mest kjente karnevalsangene.   

Barna fikk lage karnevalskatter. Og barna fikk lage egne rytmeinstrumenter. Dagen før selve karnevalet 
ble avdelingen forvandlet til fest. Vi hang opp fargerike girlandere, ballonger og pyntet med de nevnte 
karnevalskattene.  Og barna liker ballonger veldig godt. Ingen karneval uten ballonger, var alle enige om! 
På denne måten la vi til rette for at barna skulle vite litt om hva de skulle møte selve karnevaldagen. Vi 
fikk også en bekreftelse på og påminnelse om at det fysiske rommet også er et pedagogisk hjelpemiddel.   

Og så ble det tirsdag og karneval. Alle barna kom i kostymer. Hvor lenge kostymet forble intakt er en 
helt annen sak. Men ingen skepsis å spore hos noen av dem. Det forteller oss at våre forberedelser har 
vært nyttige. Vi sang en sang om alle barnas kostymer slik at alle barna ble nevnt ved navn og fikk aner-
kjennelse for kostymene sine. Og på den måten blir barna en erfaring rikere i sin egen viktige rolle og sitt 

eget sentrale bidrag til fellesskapet i barnehagen. Dagen videre var preget av glad musikk og dans, vakre 

farger og positiv stemning, og det liker vi jo. Den aller kjekkeste aktiviteten var da vi  gikk i karnevalpara-
de fra fellesrommet og ut på kjøkkenet, gjennom gamle Mynte, ut i garderoben, og inn på fellesrommet 
igjen. Om og om igjen, flere runder. Vi tok også en liten runde ut, og rundt Turkis hus. Vi  sang og laget 
stemning med egenproduserte instrumenter.  Det henger bilder fra karnevalet på veggen på Fellesrom-
met. For dere foreldre å se, men også som et hjelpemiddel for barna slik at de kan bearbeide alle inn-
trykkene fra dagen. 

 

 

 



Mål og innhold: mars 

Håpet er lysegrønt, heter det. så velkommen mars, og den aller første vår-
måneden. Hurra for våren, endelig er du her! 

Våren representerer nytt liv. Naturen våkner rett og slett opp igjen etter 
vinterdvalen. Så i mars leter vi etter vårtegn i naturen. Og i april blir det 
påske. Påskeforberedelsene handler om nytt liv for de yngste barna i bar-
nehagen. Så ved å legge til rette for erfaringer for nettopp det  får barna 
både en bra forberedelse og innfallsvinkel til påskehøytiden, men også 
kontinuitet i det å se sammenhenger i naturen. Dette står det om i Ram-
meplanen på side 53 under kapittel Natur, miljø og teknologi: i barneha-
gen skal personalet synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen 
med barna om sammenhenger i naturen. 

 

Tony skal begynne som lærer, og slutter derfor hos oss. Filip skal være 
sammen med oss i stedet. Vi ønsker han velkommen til oss, og gleder 
oss til å bli kjent med han. 

 

I mars er målet: 

• Å utforske vårtegn 

• Å forberede barna på påskehøytiden 

 

Månedens sang:    En liten kylling i egget lå 

Månedens nøkkelord:  Kylling, gul, påske-hare og påske-

egg 

 

 

 

 

En liten kylling i eg-

get lå, 

Banket og banket og 

banket på. 

Her er så trangt jeg 

vil ut å gå, 

Pep den og ynket seg 

der den lå, 

Hakk, hakke, hakk, 

egget det sprakk, og 

en liten 

kylling ut 

av det  

stakk 

Viktige datoer: 

• I uke 9 er  det vinterferie 

• 15. og 16. fagmøte bua 

og assistenter 

• 16. Tonje på møte hele 

dagen 

• 30. Miljødag.  Vi koster 

Informasjon: 

• Husk å levere påske-

ferie-lapper. Frist er 

fredag 17. mars 

• I løpet av februar har 

Persille blitt Prisme. 

• Det nærmer seg også     

flytting til Teknikken. 

Følg med på den nye-

hjemmesiden for mer 

informasjon.  

Hilsen Siri, Filip, Marit og Tonje 

 


