
Månedsbrev for solstrålene Februar 2023 

Måneden som var: Januar 

Denne måneden har passert forbi fort! Vi har fått 

hatt masse om eventyret med de tre snømennene. 

Barna har levd seg inn i historien og har vært med 

på å fylle inn andre elementer til eventyret. 

Barna har også fått andre varierte samlinger slik 

som musikksamling med rasle egg og bevegelses-

samling med uttøying og dansing.  

Vi ser at barna mer og mer får interesse for rolle-

lek og noen har begynt å øve seg på doen i barne-

hagen. Veldig kjekt! 

 

 

Viktige datoer i februar: 

06/02: Samenes nasjonal-

dag 

21/02: Karneval 

27/02 - 03/03: Vinterferie 

 

Ida skoledager: 

Februar: 

15 og 16. 

April: Praksis i 2 uker 

+ 2 skoledager. 

Mai: 12. mai. 

Og det er alt for nå! :) 

 

 



Månedens sang: 

Dansesang vi har lagt i 

bhg. 

Kjenner du /Navn/ min 

venn, Hun/han bor i 

v\bekketunet venn 

Hun/han har en søt liten 

venn. Kom skal vi danse.  

Tra lalalalala 

Tra lalalalala 

Tra lalalalala 

Tra la la la 

Tjo Hei!  

 

Minner om at barna kan komme tilbake til barnehagen ved følgende sykdommer: 

Diare (48 timer etter SISTE diare bleie) (Vi regner diare som 3 blaute avføringsbleier på kort tid), Fe-

ber (24 timer),  Kikhoste (5 dager etter behandlingsstart),  Omgangssyke (48 timer) (gjelder også spy-

syke) 

 

Karneval: Vi kommer til å ta frem ansiktsmaling og male dem. Ser dere at barna ikke har kostyme hjem-

me, gi beskjed i god tid så skal vi finne ut av noe. Kostymer trenger heller ikke å være dyrt. det kan 

være gamle tskjorter eller gamle kostymer som barna har hatt før. :) 

 

Ha en strålende februar måned! 

Tema for måneden Februar 

Eventyr:  Tamrein og villrein eventyr I februar. 

Nøkkelord: 

Kofte, Kostyme, Karneval, samer, reinsdyr, lavvo 

Fra rammeplanen: Kap1. Mangfold og gjensidig respekt:: 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet 

ved å synligjøre, verdsette og fremme mangfold og gjen-

sidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange 

måter å tenke, handle og leve på! 

 



Det bodde engang to kvinner i hver sin gamme på vidda. Den ene var 

snill, den andre slem. Begge hadde mistet mennene sine, 

De hadde hver sin reinflokk, og hver kveld kom reinen til reingjerdet 

for å bli melket.  

Njavisj- Ædne var snill mot sine dyr, Asjesj- Ædne var slem mot dyra 

sine. Hun lugget dem i håra, og det gjorde vondt. 

Reinen gikk inn i fjellet igjen etter de var melket.  

Der snakket de sammen og spurte hverandre hverandre om matmor 

var snill eller slem. 

Da dyra til den slemmme enka fikk høre om den snille matmora gikk 

også de til Njavisj-Ædne, den snille, for å bli melket om kvelden. 

Da ble Asjesj- Ædne fryktelig sint. Hun hentet reinen sin og melket dy-

ra, og hvis du tror at hunslo dem, så tror du rett. 

 

Men den kvelden rømte dyra til Asjes- Ædne til fjells og kom ikke ned 

til reingjerdet mer. 




