
Månedsbrev for mars 

 – Jensahagen  

  

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

 

Februar måned har vært en kort men innholdsrik måned. Vi har markert samefolkets dag, vi 

har hatt vinterfest med besøk av foreldre og Karneval.  

 

Markering av Samefolkets dag – Mandag 06. februar markerte vi Samefolkets dag. Vi lagde 

«ghakko» brød og grønnsaksuppe til lunsj denne dagen. I samling snakket vi om samefolket 

og hørte på samisk musikk og joik. Gjennom formingsaktiviteter har vi laget det samiske 

solsymbolet, reinsdyr i nordlys og tegnet sameflagget.  

Vinterfest med foreldre – Fredag 10. februar hadde vi vinterfest. Det ble servert lapper og 

saft på ettermiddagen på barnehagens uteområde. Det var litt av et regnvær vi fikk denne 

ettermiddagen, men lappene smakte likevel godt. Det var mange foreldre som kom for å 

spise sammen med barna i barnehagen, noe som første til en del kø og venting. Heldigvis 

hadde vi spart noen ekstra lapper til barna som var igjen til slutt på Jensahagen.  

 

Karneval - Barna hadde en super dag med utkledning, ansiktsmaling, masker og ballonger. 

Det var musikk og god stemning både inne og ute. Barna storkoste seg denne dagen. Vi 

spiste pizza til lunsj og kose oss skikkelig.  

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

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Vi fortsetter å fortelle eventyret om «de tre små griser» i samlingsstund. Barna har allerede 

vist stor interesse for eventyret og liker spesielt godt at vi har konkreter vi bruker til 

fortellingen.  

 

På grunn av mye sykdom i februar var det en del trur som måtte gå ut. Vi håper på flere 

turer i mars, og har også satt en ekstra tur på planen en fredag.  

 

14. mars markerer vi Barnehagedagen 2023. Barnehagedagen markeres i alle barnehager 

over hele landet med ett mål om å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. I 

år setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.  

I slutten av mars begynner vi med påskeaktiviteter. Vi forteller om påskebudskapet og andre 

påskeeventyr, synger påskesanger, lager påskepynt og ser etter vårtegn.  

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



 

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. 

 

• Ledelsen inviterer til foreldremøte 13. mars kl. 19:30 – 21:00 – Det 

henger lapp på døren i grovgarderoben med påmelding og 

informasjon om møtet. Vi anbefale alle som har mulighet til å 

delta.  

 

• Påskeferielapp – Mandag 13. mars vil dere få utlevert en lapp med 

registering av påskeferie. Frist for å levere påskeferielappen er 

fredag 17. mars.  

 

VIKTIGE DATOER I APRIL: 

• Onsdag 5. april – Barnehagen stenger 12:00  

• Torsdag 6. april – Skjærtorsdag, barnehagens stengt 

• Fredag 7. april – Langfredag, barnehagen stengt  

• Mandag 10. april – 2. påskedag, barnehagen stengt  

• Tirsdag 11. april – Planleggingsdag, barnehagen stengt 

 

NB: Mer informasjon om hvem som har fri og hvem som er på jobb påskeuken kommer så 

snart vi har fått oversikt.  

 

Hilsen oss på Jensahagen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


