
Månedsbrev for Himmelblå, 

februar 2023 

Måneden som gikk: januar 
 

Denne måneden har vi lest eventyret Skinnvotten noen gang-
er. Dette for at barna skulle kunne gjenkjenne eventyret igjen, 
ettersom det er en stund siden vi har lest det sammen. Barna 
tok eventyret igjen med engang og var engasjerte og delta-
gende når vi leste. Mot slutten av måneden tok vi i bruk kon-
kreter, og fortalte eventyret ved hjelp av de som støtte. Vi har 
også prøvd å finne sanger til hvert enkelt dyr i eventyret, men 
mangler noen enda. Men dette stopper ikke fantasien til bar-
na. De finner på sanger ved bruk av melodien til sanger de 
kan.  

 

I løpet av måneden har vi sett en større interesse for visuell 
støtte hos barna. De vil gå med og bruke de mobile dagspla-
nene vi voksne bruker, til å støtte og hjelpe hverandre i for-
skjellige situasjoner, og uttrykke egne behov. Vi har derfor la-
get små mobile dagsplaner som barna kan bytte på å bruke. 
Disse går de med rundt halsen eller henger dem på buksen. 
Da går de rundt å viser bilder av hva de ønsker å gjøre og hva 
de gjør, til hverandre. De får også en større forståelse for 
hvorfor vi voksne bruker dem, og viser stor interesse for å 
bruke mobil dagsplan, og all den andre visuell støtten som 
henger rundt på avdelingen. De snakker om det sammen og 
undrer seg over hva de forskjellige bildene betyr. I rammepla-
nen står det at Barnehagen skal anerkjenne og verdsette bar-
nas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegn-
språk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barne-
hagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 
fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.  

 

Førskolebarna startet svømming denne måneden, og har hatt 
3 svømminger til nå (3 igjen). De storkoser seg og blir mer og 
mer trygg i vannet. De er også heldig som har så flotte in-
struktører.  

 

 

 

 



Mål og innhold: februar 

 

• Samenes dag 

• Skinnvotten 

 

 

Månedens sang/dikt: bli med—den ene 

Månedens nøkkelord: samisk, bidos, reinsdyr, skaller, 

kofte, samer, Finnmark.   

 

Info: mandag 6. februar er det samenes 

dag. Da skal vi feire i barnehagen. 

 

Førskolegruppen: fredag 10. februar går svøm-

mingen ut, grunnet tur til Vitenfabrikken.  

 

 

 

 

Hilsen personalet på Himmelblå.

Bli med—den ene 

Man føler seg litt en-

som av og til. Usikker 

og lei, og alt blir bare 

feil, oåoåo 

Da er det jo så lite som 

skal til. Bare et lite hei, 

og pluts’lig går det greit 

For du ser at når vi 

strekker ut en hånd, så 

kan vi sammen lage et 

vennskapsbånd. 

Viktige datoer: 

• 3/2 

Phillip 4 år. 

• 6/2 

Samenes dag 

• 10/2 

Førskolegruppen skal 

til Vitenfabrikken 

• 22/2 

Johannes 5 år. 

• 23/2 

Charlotte 34 år.  

Huskeliste for turdag og 
utetid i barnehagen:  

- Kle barna etter været  

- Dress - Regntøy  

- Romslig (ikke tett-
sittende) fleecegenser 
eller tykk ullgenser  

- Joggesko/tursko. Øns-
ker at barna har gode 
joggesko/tursko på tur, 
da disse er mer behageli-
ge og bedre for barna å 
gå tur i.  

- Ferdig pakket sekk, med 
skift  

- Vannflaske  

HUSK Å SKRIVE NAVN PÅ 

BARNAS EIENDELER!  


