
AVDELING SYLINDERNE 

MÅNEDSBREV FOR MARS 2023  
 

 
1. EVALUERING AV FEBRUAR 2023  

Månedens mål: Bli kjent med: Samefolkets dag og fastelavn. 

 

 

 Samefolkets dag: Barna fikk lage hver sin samisk inspirerte kronelue, og på 

samefolkets dag fikk de smake på pizza med reinsdyrkjøtt. Noen likte det, mens 

andre likte det ikke. De fikk også sett og prøvd en lavvo på Lilla uteområde. Vi 

fikk snakket litt om hvem samefolket er, og vi fikk fargelagt samisk inspirerte 

tegninger og flagg.  

 

Fastelavn: Vi har vært på tur i skogen og samlet inn kvister som vi lager 

fastelavnsris av, vi har snakket om hvordan fastelavnsøndag ble markert da vi 

voksne var små.  

 

Karneval: Vi hadde et flott karneval med mange ulike kostymer, barna fikk spise 

pølser, danse disco og de fikk finne sin egen godtepose – i stedet for å «slå på 

katta», trakk de ett nummer og måtte finne pose med samme nummer.  

 

Førskolegruppen har gjort ferdig «trygg i vann» treningen og på få uker har de 

blitt utrolig gode til å ha «hamstermunn» og å duppe hodet under vann. De har 

også øvd på flyteteknikk og å hoppe uti vannet. Viktig at de får gått i basseng 

med foresatte eller begynner på svømming ganske så snart slik at de ikke 

glemmer det de har lært! (hilsen fra instruktøren) 

 

 

     
 

 

 

 

 



2. MÅNEDSPLAN FOR MARS 2023 

 

Månedenes mål: Bli kjent med: Vår og påske 

 

Mars måned er årets første vårmåned. Vi vil derfor ha fokus på hva som skjer 

om våren, og hva vi kan se etter ute i naturen.  

Vi vil gå på jakt etter vårtegn ute i naturen.  

Hva er det i naturen som gjør at vi tenker på vår? Vi vil begynne å plante frø, i 

første omgang karse, som vokser raskt og er lettstelt, samt det smaker godt på 

skiven. Senere i vår vil vi plante andre frø som vi håper vil gi oss blomster og 

grønnsaker.  

Vi kommer også til å se på påskens mange opphav, og hvorfor vi feirer påske i 

våre dager.  Vårfeiring og påske går langt tilbake i tid. Påskeharen er en figur 

som har kommet for å bli og vi ser på ulike forklaringer på dens opphav. Det er 

ulike teorier om hvor påskeharen stammer ifra, men en forklaring går tilbake 

til gresk mytologi. Her er haren opprinnelig en fugl, men Ostara (gresk gudinne) 

skapte den om til haren Lepus slik at den kunne unnslippe jegeren Orion. Lepus 

var lykkelig med sitt nye liv som hare, men den savnet sårt å legge egg. Derfor ga 

Ostara den evnen til å legge egg én gang i året, og alle eggene fikk forskjellige 

farger. 

 
 

         
 

         
 

     

Hilsen  Inger Lise, Jane, Bettan,  og Elisabeth 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk_mytologi
https://no.wikipedia.org/wiki/Haren_(stjernebilde)
https://no.wikipedia.org/wiki/Orion


3. ANNEN INFORMASJON:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.03 – Aron blir 5 år 

21.03 – Jakob blir 5 år 

21.03 – Jovan blir 5 år 

22.03 – Grace blir 5 år 

Gratulerer ! 

Viktige datoer i mars: 

21.mars – påskefrokost 

30.mars – miljødag 

Flytting til Teknikken????  

 

 
Annet: 

Alle klær skal hjem hver fredag! Skitne klær skal vaskes, og rent, tørt tøy 

bringes tilbake til barnehagen på mandager. Sjekk at barnet ditt har nok 

skiftetøy i barnehagen! Alle drikkeflasker skal hjem hver dag! 

Sjekk at det er nok varme klær hver dag! (Votter, hals, lue, ullstrømper, 

ulltrøyer, ulltights, ullgenser…) 

Merk alle klær med navn! 

Gi beskjed om barnet er sykt eller om det tar fri! 

Ved utdeling av burdagsinvitasjoner, bes dette holdes utenfor barnehagen. 

Hvis det skjer i barnehagen skal alle på samme alderstrinn/ alle av samme 

kjønn/ hele avdelingen inviteres! 

 

Foreldresamtaler: vil bli holdt for 

førskoleforeldre i løpet av mars for 

gjennomgang av info som skal videre til 

skolen 

Nayer vil bli å finne på andre 

avdelinger.  



4. VEDLEGG/TEMA/SANGER (hvis behov) 

 
Sanger: 

Alle fugler 

Lille Hasse Hare 

En liten kylling i egget lå 

 


