
Månedene som gikk: Januar 

Da var den første måneden i 2023 gått og den 

har vært kjekk. Temaet vinter har vert kjekt selv 

om det ikke har vært mye snø gjennom Januar, 

men vi har lagt vinter bilder, og begynt med bil-

der av nor lyset og bilder til samenes dag.  

 

Svømming har også startet. Den har tatt opp 

tur dagen våres, men det betyr ikke at vi ikke 

går ut. Førskolen får en lang gå tur til Eiganes 

skole, og vi får spist mat ute. Resten av avde-

lingen går også på turer i nærområdet. Det har 

blitt mye pokemon på avdelingen spesielt på 

fredager da de kan få se litt på det etter mye 

fysisk aktivitet, etter svømming og tur.   

 

Vi har også printet ut Fargeleggings bilder 

der barna for velge hva pokemon de vil farge-

legge, sammen med et farget bilde av pokemo-

nen. Det har da blitt mye klipping farging og litt 

laminering av bilder  

 

 

 



Mål og innhold: Februar  

Vi fortsetter med eventyret Skinnvotten i Februar, Med 

høyt lesning og å snakke om temaet som eventyret tar 

opp, Vennskap Å dele med andre, alltid plass til flere 

osv.  

 

Samtidig skjer det mye i Februar. Vi skal ha frokost hos 

oss for barn og foreldre Onsdag 08.02. Det er også 

svømming for førskolen der 1 av gangene går vekk siden 

vi skal til viten fabriken fredag 10.02. For alle sammen 

er det også markering av samenes dag, det ha det i 

samling og lage bilder og lære oss mer om de. Det er 

også karneval for alle, håper mange kommer med kosty-

mer og vi skal ha pinata.  

 

Mål for januar:  

• Barna skal få oppleve glede og fellesskap gjennom 

høytlesning  

•  Barna skal bli kjent med dyrene i eventyret om 

Skinnvotten  

•  Barna skal bli kjent med årstiden vinter.  

•  De voksne skal fremme et inkluderende miljø der 

alle barna kan delta i lek, samt erfare glede i lek 

sammen med andre.  

Fokusord: Mus, Rev, gris, Hare, Frosk, Bjørn, Skinnvott, 

vinter, snø, kaldt, venn, dele  

Hilsen oss på Blåtroll  

Wenche, Cathrine, Nina, Torgeir og Hanne 

Månedens sang/regle:  

• Skinnvotten  

• • Reven og rotte  

• • Hvis snøen var av 

kara�mell og popkorn  

• • Snøkrystaller, snø 

som faller  

Viktige datoer: 

• 06.02 Samenes dag 

• 08.02 Foreldre frukost  

• 10.02 Viten Fabriken  

• 21.02 Karneval  

• 23.02 Miljødag  

nformasjon. Alle klær 

skal hjem hver fre-

dag! Skitne klær skal 

vaskes, og rent, tørt 

tøy bringes tilbake til 

bar�nehagen på 

mandager. Sjekk at 

barnet ditt har nok 

skift! 

 Sjekk at det er nok 

varme klær hver dag! 

(Votter, hals, lue, 

ull�strømper, ull-

trøyer, ulltights, ull-

genser…)  

 


