
Månedsbrev for Trapesene, 

mars 2023 
Måneden som gikk: februar 
Vi startet februar med samisk uke, og feiret den samiske na-

sjonaldagen. I rammeplanen står det at Gjennom arbeid med 

nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med 

at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. Vi så 

på bilder av reinsdyr, lavvo, kofte, skalle o.l., og snakket om 

hvordan samene levde før i tiden og hvordan de lever nå. Vi 

øvde også på å telle til 10 på samisk. Barna har også fått malt 

nydelige bilder med lavvo, en samisk gutt og jente og reins-

dyr. I tillegg til dette har vi brukt linjal og maling til å lage de 

samiske fargene i flagget. Begge disse kunstverkene henger 

på avdelingen.  På den samiske nasjonaldagen, var vi på lilla, 

hvor vi tente bål, satt i lavvo og spiste den samiske retten Bi-

dos. Det ble godt mottatt av de fleste barna.  

 

Videre denne måneden har  vi hatt karneval. Barna laget hver 
sin karneval katt som vi hengte opp på avdelingen for å gjøre 
klar til fest.  Selve festen ble en suksess. Vi hadde stolleken 
danset, spiste pølser og slo oss løs på en piñata. Alle hadde 
kledd seg ut i flotte kostymer og fikk vist disse frem og fortel-
le hva de var.  

 

Førskolebarna hadde sine siste svømminger denne måneden, 
og de begynner å bli mer og mer trygge i vannet. De har hatt 
noen supre instruktører som har hjulpet dem gjennom alt. Vi 
har også vært på Vitenfabrikken, hvor vi var med på et opp-
legg som heter Regnbuekjemi. Der fikk de eksperimentere 
med vann, sukker og farge. Vi gikk også rundt og prøvde ut de 
forskjellige installasjonene på Vitenfabrikken.  

 

Vi avsluttet måneden med en flott tur til Ullandhaugstårnet. 
Der laget vi bål, spiste tomatsuppe med makaroni, og nøt den 
fantastisk fine dagen! En flott avslutning på en flott måned.  

 

 

 

 



Mål og innhold: mars 

 

 

• Påskeforberedelser 

• Følelser 

• Skinnvotten  

 

 

 

Månedens sang/dikt: Godt å ha någen 

Månedens nøkkelord: påske, kylling, gul, påskeegg, 

glad, sint, trist, vondt, rev, mus, bjørn, hare, villsvin, 

ulv, frosk, hund og mannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen personalet på Himmelblå.

GODT Å HA NÅGEN 

Det e godt å ha någen me 

kjenne sånne så smile å ler 

og spør koss me har det for 

tidå om någe e opp eller 

ner  

Ka va vel livet foruden det 

kan eg kje tenka meg eg det 

e godt å ha någen me kjen-

ne de e godt atte eg kjenne 

deg  

Viktige datoer: 

• 4/3 

Hermine 4 år! 

• 25/3 

Emilie 28 år! 

• 31/3 

Påskesamling 

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 BAR-

NAS EIENDELER!  


