
MÅNEDSBREV FEBRUAR 2023 
MÅNEDEN SOM GIKK: JANUAR 

Januar har vært en veldig fin måned. Vi har tatt det litt med ro og smått begynt med våre små-

grupper igjen. Det har vært veldig kjekt og barna storkoser seg med mindre grupper.  

I januar har vi lest en del vinterbøker men har hatt størst fokus på Skinnvotten. Det er et        

ukrainsk eventyr som Alf Prøysen har oversatt til norsk. Eventyret  handler om en mann som tar 

seg en tur i skogen og mister votten sin. Da er det mange dyr som oppdager votten som ligger i 

snøen og vil bo i den. Alle dyrene har navn som rimer og gjentas flere ganger gjennom histo-

rien. Vi har lest den mange ganger, lekt den, brukt konkreter og fargelagt dyrene.  

Tigerklubben begynte på svømming i januar og det har vært både kjekt og skummelt. De har 

vært knallgode å gå den lange turen helt bort til Eiganes og tilbake. I januar har vi og hatt en del 

sykdom blant barna og håper at nå nærmer vi oss slutten på sykdomsperioden. Vi malte litt på 

snøen med vannmaling og det var noe de fleste syntes var veldig spennende. Vi håper på mer 

snø så vi kan ake mer og male litt mer på snøen.  

Turene våre har gått opp til Teknikken og der kommer vi sikkert fortsette til å gå av og til fram 

til flytt. I forbindelse med en tur fikk vi komme hjem til Agnes og leke litt hjemme hos henne og 

spise lunsj. Det var noe på store og små satte stor pris på. Barna har begynt å forstå mer og mer 

at vi skal flytte og gleder seg veldig til flytt. Nå har vi og funnet ut hvilken avdeling er vår i det 

nye bygget så det har vært veldig spennende å se på den, kikke in vinduene og leke litt på ute-

området. Avdelingen vår heter Pyramidene og jeg legger ved bilde så dere kan se hvor i bygget 

vi blir. 

MÅL OG INNHOLD: FEBRUAR 

I februar skal vi gjøre mye kjekt! 6e februar er det Samenes nasjonal dag og den skal vi begynne 

å markere den 3e februar. Da får vi besøk av en samisk kunstner, Dagmar Anita Jakobsen.  

Rammeplanen sier «Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som 

gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 

51). Hun skal komme og fortelle oss om samisk kultur og hjelpe oss å markere dagen 

Tigerklubben skal ut på mange eventyr. Den 9e februar har Tigerklubben fått en invitasjon av 

pappaen til Nelly til å komme og se på Gosenrevyen! Det gleder vi oss til! Den 10e utgår svøm-

ming og alle førskolebarna i Maurtua & Bekketunet skal til Sandnes og besøke Vitenfabrikken!  

I februar fortsetter vi med tema vinter og vi skal fortsette å lese Skinnvotten.  Eventyret tar opp 

ulike tema, f.eks. vennskap og inkludering. At det er plass for alle selv om vi er forskjellige. 

Rammeplanen sier at barna skal møte et mangfold av eventyr og fortellinger 

(Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 48). I tillegg skal vi lese Jakten på nordlyset av Cecilie Lanes. 

Et samisk eventyr.   

 



 

 
 

 NØKKELORD 

VINTER, SKINNVOTTE, NORDLYS, 

SAMER, REINSDYR, LAAVO 

SANGER, RIM & REGLER 

• Se nå snør det 

• Forskjellig joik  

• Det var reven, rotta og grisen 

• Kardemomme by sanger 

Vi kommer fortsette å undre oss over vinteren og de ulike forskjellene vi ser i naturen. Vi 

kommer fortsette å prøve ulike kunstneriske uttrykk og ha fine dager i lag! 

Vi får dessverre ny vikar i februar og sier takk og ha det til Haiping som har vært fantastisk å 

ha med oss. Nye vikaren har vært hos oss en gang tidligere og heter Astrid.  

Hilsen, Åse Brit, Janne, Kaja og Dagny 

MÅNEDENS LITTERATUR  

VIKTIGE DATO & INFORMASJON 

• 06.02—Samenes nasjonaldag 

• 09.02—Tigerklubben på Gosenrevyen 

• 10.02—Tigerklubben på Vitenfabrikken.  

• 23.02—LEKEDAG 

• 21.02—KARNIVAL 

• Husk å gå gjennom alle ekstra klær, se hva som mangler og fyll på.  

• Husk å ta hjem vinterdress & regntøy til vask når det er skittent.  



EKSTRA INFO OM KLÆR 

Nå når været er så skiftende da er det ekstra viktig at barna har alt de 

trenger for å TRIVES ute. Per nå er det mange som begynner å fryse fort 

selv om de er i lek fordi de er kalde.  

Det betyr yttertøy som passer, ull genser/bukse eller fleece genser/

bukse. Hals, god og varm lue, varme sokker for dem som har støvler uten 

fôr, vanntette votter og en fungerende strikk som går under støvler/skor. 

Om dere lurer på noe, da er det bare å spør :)  

STRIKKEGLEDE! 

Liker dere å strikke? Har dere en bestemor som er glad i å strikke? Vi ønsker 

oss dukkeklær! Dagny har begynt å sy klær til de dukkene vi har og vi har 

lagt merke til at leken har blitt mye bedre, dypere og kjekkere. Så det ønsker 

vi å bygge på videre. Vi skal få en del nye dukker når vi flytter til teknikken og 

da får vi og litt av klær men hjemmestrikket er og veldig kjekt å ha. Om det 

skulle trenges oppskrifter kan Dagny fikse det :) Dette er så klart helt frivillig 

men svaret er alltid nei om man ikke spør ;) 


