
Månedsbrev for Stjernene 

Måneden som gikk: Januar 

I forhold til desember, så er januar en ganske «rolig» måned i 
barnehagen. Vi har fokus på ulike aktiviteter i lekegruppene, og vi 
ønsker at barna i størst mulig grad får være med å påvirke sin 
egen hverdag. Vi ser også at barna har begynt å søke andre barn 
enn det de vanligvis ville ha gjort, og at vennskapsrelasjoner 
knyttes på tvers av alder og kjønn. Været har ikke vært noe å 
skryte av og vi har virkelig fått påfyll i alle pyttene ute. 29 regn-
værsdager i januar sier nok sitt. Vi er uansett ute minst en gang 
pr. dag, og vi ser at barna utfolder seg og leker godt med hver-
andre ute. Vi har utetid sammen med Trapesene (Himmelblå) på 
Grønt 2, så det er kjekt å se at barna også leker på tvers av avde-
lingene.  

Vi har lest venneboken om å roe seg ned. Barna hadde mange 
gode forslag omkring hva det vil si å roe seg ned. Vi har snakket 
om hvordan vi kjenner oss i kroppen når vi er oppspilte eller sin-
te, og hvordan kroppen kjennes ut når vi er rolige.  

3-4 åringene  har kommet godt i gang med å lese eventyret om 
«skinnvotten». Barna er ivrige lyttere når vi leser, og de får kom-
me med spontane innspill underveis i fortellingen. Det er mye 
god læring i dette eventyret. Vi øver på å leke oss med språket, 
lære oss telleramsen, ulike størrelser og rekkefølge. Vi får også 
øvd på å vente på tur. Noen av 3-4 åringene har malt det som 
skal bli til votten, mens andre har laget et snølandskap på baksi-
den av garderoben. Vi fortsetter å ha fokus på dyrene fra eventy-
ret i formingsaktivitetene og i samlingene. 

4-5 åringene har ferdig stilt verdensprosjektet og har nå reist 
gjennom de landene vi har representert i barnegruppa. Siste land 
blir Kina som vi reiser til den 2 feb.  Dette har vært et utrolig 
spennende prosjekt for store og små, og vi har lært og opplevd 
mye sammen. Barna snakker ofte om de plassene vi har vært og 
vi ser at det er elementer som de også tar med seg inn i leken.  

Tigerklubben har vært igjennom temaene rim og måling. Vi har 
også startet på ny bok om Gummi Tarzan, denne er veldig spen-
nende! Noen førskolegrupper har utgått da det er blitt erstattet 
med svømming for en periode.  

Svømming, eller tilvenning i vann, startet opp nå i januar. Vi opp-
lever at de fleste barna syns det er kjekt å få være i bassenget. 
Alle aktivitetene er tilpasset slik at de passer for alle, uansett om 
du har vært mye eller lite i basseng fra før.  

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Februar 

Samefolket dag og karneval 

Da var januar over og vi tar fatt på den siste vintermåneden. I februar blir 

dagene lysere og kanskje får vi et snev av vinter i siste liten. Denne måne-

den fortsetter vi på eventyret «Skinnvotten». Barna vil i denne perioden 

kunne være med og forteller eventyret ved hjelp av konkretene. Barna er 

veldig engasjerte og forteller ivrig om hva de ulike dyrene heter og om 

hvem det er sin tur til å gå inn i votten. I tillegg til eventyret skal vi leke 

oss videre med ulike regler og sanger om alle dyrene. Reglene inneholder 

både rimord og tall, så her får vi lekt oss godt med språket og tallrekken.  

6.2 markerer vi Samefolkets dag i barnehagen. Barnehagen setter opp lav-

vo som barna kan få gå inn. Denne dagen vil vi også lage Gahkkobrød, et 

samisk brød, på steketakke ute. Hele uke 5, altså uken i forveien, har vi 

fokus på samenes språk og kultur, og uken avsluttes mandag 6.2. Vi skal 

lære oss hvordan vi hilser på samisk og vi skal lære oss en samisk regle. Vi 

skal også lese en bok som heter «Jakten på nordlyset», som handler om at 

nordlyset har forsvunnet og at barna må reise til Nord-Norge for å finne 

det med hjelp fra samene.  

Februar er også måneden vi feirer karneval i barnehagen. I år feirer vi tirs-

dag 21.2. Frem mot denne dagen skal vi snakke sammen om hva karneval 

er og hvorfor vi markerer dette i barnehagen. Vi skal lage pynt som vi skal 

pynte med til den store festen. Barna kan kle seg ut, og bruk gjerne det 

dere har hjemme. Det er ikke nødvendig å kjøpe inn dyre kostymer til 

denne dagen.  

Vi begynner også å forberede oss på flytting til ny barnehage. Dette er noe 
vi vil bruke mye tid på sammen med barna for å forberede dem best mu-
lig på overgangen. Det er veldig spennende med ny barnehage, men vi vet 
også at for noen er det litt skummelt å forlate det trygge å kjente. Vi pak-
ker etter hvert ned leker som vi skal ta med oss videre, og vi vil gå litt på 
tur til den nye barnehagen for å se på uteområdet og titte inn vinduene. 

Tigerklubben: i februar er det mye som skjer for førskolebarna. Vi fort-
setter med svømming om fredagene. 10. februar blir det tur til vitenfab-
rikken. Mer info om dette kommer på eget skriv. I førskolegruppe vil vi 
jobbe videre med måling og etter hvert starte opp med tema tall. Vi har 
også fremover fokus på lyd, lytting og uttale og vi vil jobbe med lyden R. 

Månedens sang: Til karneval vi drar av sted.  

Månedens nøkkelord: Same, flagg, lavvo, nordlys, karneval, stopp  

Månedens bok: Vennebok om å si stopp, og «Jakten på nordlyset» 

Vi ønsker dere en fin februar.  

Hilsen alle oss på Stjernene 

TIL KARNEVAL VI DRAR  
 

Til karneval vi drar av sted  

for der er mye rart å se. 

Og hvem er det som kommer 

der?  

Jeg tror det er en …....  

En …., en …... 

Ja, hvem er det som kommer 

der?  

Det er en fin ……... 

Viktige datoer: 

06.02: Samefolkets dag 

07.02: Sanna 4 år 

10.02: Førskolen til  

Vitenfabrikken 

17.02: Viljar 6 år 

21.02: Karneval  

23.02: Miljødag 

Uke 9: Vinterferieuken 

Viktig informasjon: 

Avdelingens nr er 918 93 505 

Barna trenger matboks kun til 

frokost. Frokost er mellom 7.30 

og 8.30.  

Husk å merke alle barnas  eiende-

ler med navn. 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Hvis regntøyet heng-

er ute ved heisen, må det tas 

hjem til tørking. Husk å sjekke om 

støvlene er våte.  Se også i tørkes-

kapet på morgenen. Der ligger 

det kanskje tørre luer og votter.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose. Husk dobbelt 

skift i skapet.  

Klær etter vær.  

Pakk ut og heng ytterklær på plas-

sen til barnet når dere leverer på 

morgenen.  Ta med skittent tøy 

hjem. 

Husk vannflasker hver dag. 


