
Månedsbrev for mars 2023,                            

avdeling Pilene 

Måneden som har vært: februar 

I forbindelse med Samenes dag 6. februar 

malte barna  med fargene fra det samiske flagget.         

I forkant pratet vi litt om  hva samer er, hvor de bor og 

om fargene i flagget.  Vi pynta avdelingen med de flotte 

maleriene.  Ute ble det satt opp lavvo som barna kunne 

leke i og samisk musklikk ble satt på.  

I følge rammeplanen for barnehager skal barna bli kjent 

med at samene er Norges urfolk, og få kjennskap til samisk 

kultur (R.P. s.57). 

Gjennom måneden har vi hatt fortellingen om        

skinnvotten. Vi har fortalt eventyret på forskjellige    

måter for å bruke de ulike sansene og bruke det i       

leken. Vi har hatt bilder på avdelingen med de          

forskjellige dyrene som barna har pekt og snakket om. 

Vi fant en skinnvott på tur, hvor plutselig alle dyrene 

hadde flyttet inn i. Eventyret har blitt dramatisert med 

konkreter inne på avdelingen. Vi fant og eventyret på 

lydbok som har blitt brukt for å stimulere hørsel og 

barna kan få lage egne bilder til eventyret. Barna har 

og lekt de ulike dyrene.  

Den 24. var det karneval i barnehagen. I forkant lagde 

vi sorte papirkatter, hvor barna fikk lime på fjær, og 

pynte halen med glitter. Dagen vi holdt på med kattene, 

glitret hele avdelingen av glitter. På selve dagen kom 

barna utkledd i kostyme. Det var  varierende reaksjoner 

på kostymene, noen av barna var mer skeptisk en 

andre og trengte litt tid før de også ble med på moroa. 

Vi hadde ulike aktiviteter som ansiktsmaling,  lage       

masker og musikk og dans. Vi hadde «katta i sekken» 

hvor barna fikk slå hver sin gang helt til sekken sprakk 

og det kom eventyrsjokolader ut til stor glede for     

barna. Til lunsj koste vi oss med pølser i brød.  

På grunn av sykdom har vi ikke fått vært like mye på 

tur som vi skulle ønsket. Vi har vært ute så mye været 

har latt oss vær. Barna koser seg med vann, sand og 

søle ute. Det har kommet et lite kjøkken ut, hvor barna 

har laget butikk, kaker, servert mat og kost seg.  

Teknikken begynner å ferdigstilles. Det vil dermed  

fortløpende komme informasjon fra virksomhetsleder.  

 



Mål og innhold: februar 

•    vi vil ha fokus på påske gjennom  samling og  

          formingsaktiviteter 

 Mål: at barna skal få kjennskap til påske som høytid og 

få kjennskap til sanger knyttet til påske.  

• Selvstendighet– øve på å klare selv ved av og påkledning 

• Vennskap– hvordan være en god venn 

 

Månedens språkfokus: Vi forsetter å legge vekt på    

språket gjennom hverdagssamtaler og i                         

samlingsstunden. Tema påske 

Månedens sanger /dikt: «En liten Kylling»,                   

«Haren uti gresset», «Lille Hasse Hare» 

 

 

 

Månedens nøkkelord: Kylling, egg, hare 

Månedens instrument: rasleegg 

 

Viktige  

datoer: 

6/3  Anki bursdag 

8/3 Niswa 3år  

12/3 Mariell 3 år 

17/3 Siste frist for inn-

levering av påskelapp. Vi 

setter stor pris på om den blir   

levert snarest:) 

30/3 Miljødag 

Minner om at det er 

foreldrenes ansvar å 

se til at barnas vogn og 

seler/hjul er i stand 

med tanke på barnas        

sikkerhet.  

En liten kylling  

En liten kylling i egget lå 

Den banket, og banket, og banket på 

Her er det trangt jeg vil ut å gå 

Pep den og ynket seg der den lå- 

Hakk, hakk, hakk! 

Egget det sprakk! 

Og en liten kylling utav det spratt.  


