
Måneden som var: Februar 

Som vanlig flyger månedene forbi oss! Februar 

måned kom og vi fikk en fantastisk samenes na-

sjonaldag! Barna fikk gå inn i en stor lavo som ble 

satt opp på lilla hus. Der samlet vi alle fra de små 

avdelingene og satte på samisk musikk. Barna fikk 

valgmulighet, vi lot dem bestemme om de ville gå 

inn i lavvoen selv.  

Videre begynte vi med den nye dansesangen vår, 

der holder de hender sammen og danser. En vel-

dig god øving til å danse foran andre og sammen 

med andre. Ikke alle ville danse først men etter  

karnevalet var ferdig, har alle vært med å danse 

denne dansen.  

 

 

Viktige datoer i Mars og 

April 

29/03: Hipp hurra for  

Marianne 

Påskeferie: 03. April—07. 

April. Det vil komme lapp 

i slutten av mars måned.) 

Husk i april: 

05/04: Barnehage stenger 

12:00 

06 & 07/04: Bhg Stengt 

10/04 Bhg Stengt 

11/04: Planleggingsdag: 

Bhg stengt 

Minner om at jeg har praksis 

fra 12-24 April og skoledager 

26 og 27 april.  

Dette betyr at etter  

planleggingsdagen  

forsvinner jeg mye av  

april.  

Etter det er det siste  

skoledag 12 mai. 



Flytting til teknikken:  

Det har vært litt utsettelse i ferdigstilling av bygget. Arbeiderne og de involver-

te der vil sørge for at den nye barnehagen er så god som mulig før vi tar over 

den.  Vi stresser ikke med flyttingen, tar ryddingen og den forberedelsen med  

ro. Virksomhetslederen og lederteamet vil gi ut en felles beskjed til dere  

foreldre etter hvert som de vet mer. :) 

 

Ha en strålende mars måned! 

Mars: Bondegårdsdyr med innledning til påske 

Sang: Vi fortsetter med dansesangen, ettersom barna 

nå begynner å bli kjent med denne. Vi vil gradvis bytte 

til En liten kylling i egget i slutten av denne måneden. 

Tema: Bondegården 

Begrunnelse for tema: Bondegården er noe alle barna 

kjenner til. Gjennom temaet bondegården vil vi dyp-

dykke lengre inn i begreper. F eks. føl istedenfor baby 

hest. 

Sitat fra rammeplanen:  

Ansatte i barnehager skal sørge for at alle barn får varierte og 

positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjons-

middel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tan-

ker og følelser 

Nøkkelord: Hest, føl, Ku, okse, kalv, gris, sau, lam,  

kylling, høne, hane 

 

 

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!  

 



Månedsplan: 

Ukedager: Plan for dagen: Begrunnelse for  

aktiviteten: 

Mandag: Lekegrupper og grøt Lekegrupper inne/ute er en god 

mulighet for personalet til å ob-

servere hvordan barna leker og 

hva leker de liker best. På den-

ne måten kan vi følge barnas 

spor gjennom observasjon av 

leken deres. Grøten er med på å 

gi barna flere spiseopplevelser. 

Tirsdag: Turgruppe 

Navn henger på tavlen i 

gangen. 

Målet er å gå med 2 voksne og 

6 barn. På denne turen får barna 

et nærmere samvær med de 

voksne på turen. Og dem som 

er igjen på avdelingen opplever 

en større ro. 

Onsdag: forming Barnehagen skal bidra til bar-

nas kreativitet og sanseopple-

velser gjennom forskjellige ak-

tiviteter. 

Torsdag: Turgruppe 

Navn henger på tavlen i 

gangen. 

Turgruppen vil utforske og 

oppdage naturen i en større 

grad gjennom  sansene. 

Fredag: Lekegruppe og varmmat Barna skal få oppleve flere 

smaker og ha gode opplevelser 

rundt varme mat. 

Endringer kan komme. Vi kan ikke forutse hvordan uken er i forveien før dagen kommer. Både vær og sykdom kan endre  

planer. :) 


