
Månedsbrev for februar 

 – Jensahagen  

  

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

 

I januar fortsatte vi på Jenshagaen med tema jul og har spredd juleglede noen uker til. Barna 

fikk på denne måten muligheten å synge sangene vi har øvd og på i desember. Barna elsker å 

kunne få synge «på låven sitter nissen», «bjelleklang» og «musevisa» enda litt tid og nå 

kunne de sangene skikkelig godt. Dette ga også barna mulighet til å fortelle om tankene og 

opplevelsene de hadde fra julen, om julenissen og alle gavene. Vi synes dette var en fin 

overgang, for vi har tidligere opplevd at julen kanskje har avsluttet litt brått.  

 

Vi har vært masse på tur i januar hvor vi både har gått til bjergstedparken og andre 

lekeplassen i nærmiljøet. Barna trives godt på tur og synes det er gøy å utforske andre steder 

og lekeplasser.  

 

Mandag 23. januar fikk vi besøk av noen studenter som hadde en samlingsstund for oss. 

Dette var så hyggelig! Studentene spilte gitar, sang og hadde sangleker sammen med oss. 

Dette synes barna var så stas og vi gleder oss til de kommer på besøk igjen.  

-------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

I februar starter vi opp med ett nytt tema prosjekt: «Reisen inn i eventyrets verden». 

Gjennom prosjektet er målet å bruke varierte formidlingsformer, og tilby mangfold av bøker, 

sanger, bilder og uttrykksformer (Rammeplanen, 2017, s. 49). Prosjektet vil vare i tre 

måneder - februar, mars og april. På Jensahagen skal vi fortelle eventyret om «de tre små 

griser». Vi vil ta med oss eventyret inn i samling, formingsaktiviteter, drama og i lek. Målet 

med prosjektet er å gi barna inspirasjon, skape magi og fellesopplevelser inn i leken.  

Markering av Samefolkets dag – Mandag 06. februar er samefolkets dag. Vi markerer 

samefolkets dag gjennom formingsaktiviteter, samlinger om samefolket, samisk musikk og 

lager grønnsakssupper og «ghakko».  

Vinterfest med foreldre – Fredag 10. februar inviterer vi foreldre til vinterfest i barnehagen. 

Vi samles i Dalen (baksiden av barnehagen). Her vil det bli servert lapper og saft fra kl. 14:30 

til 16:00.  

Vi baker Fastelavnsboller – Fredag 17. februar markerer vi fastelavn og baker boller på 

avdelingen.  

 



Avslutningsfest – Vetle skal begynne i ny barnehage og har sin siste dag på 

Jensahagen fredag 24. februar. Vi vil derfor ha en liten avslutningsfest for 

han torsdag 23. februar. Vi kommer til å savne han så mye!  
 

Karneval - Fredag 24. februar er det karneval i barnehagen. Karneval i 

barnehagen er en festdag for barna gjennom kunst, kultur og 

kreativitet. Vi kler oss ut, danser og koser oss. Til lunsj lager vi 

pizzasnurrer. På ettermiddagen lager vi stasjoner utendørs med ulike 

aktiviteter. Om det er barn som ikke ønsker å kle seg ut går dette helt fint. 

Det er også lov å gjøre det enkelt, finn gjerne klær som dere har hjemme. 

En trenger ikke kjøpe kostyme. NB: vi ønsker ikke at barna skal ha 

skumle masker eller våpen.   

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

VIKTIG INFORMASJON:  

• I uke 9 (27. februar – 03.mars) er det vinterferieuke. Fint om dere sier i fra så tidlig 

som mulig dersom det er noen barn som skal ha fri deler eller hele denne uken.  

 

 

Hilsen oss på Jensahagen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


