
MÅNEDSBREV MARS & APRIL – SKILPADDENE 

 

 

JANUAR OG FEBRUAR 

De siste ukene har gitt oss nydelig vintervær. Selv om det har vært kaldt, så har solen gitt oss 

en forsmak på våren som er vente. 

I januar og februar har vi hatt fokus på eventyret Skinnvotten. Vi har blitt bedre kjent med 

dyrene og lært oss alle de spreke navnene på dyrene. Vi har sunget sanger og lært oss 

telleregler om dyrene. Vi har hatt bordteater og kimslek, der vi gjetter hvilke dyr som er 

borte. Vi fortsetter litt til med eventyret før påsken står på kalenderen. 

I januar startet Sebastian på Skilpaddene. Han har funnet seg godt til rette på avdelingen og 

barna er blitt trygge ham. I januar og frem til 10. februar kom barnehagelærerstudentene 

Thea og Malin tilbake i praksis. Det var en stor gjensynsglede mellom små og store. Vi ønsker 

dem lykke til i videre studier. 

I februar hadde vi karneval. Det var mange spennende karakterer som møtte i barnehagen. 

Vi hadde disco sammen med Trestubben og alle fikk vise fram de flotte kostymene sine. 

 

Vi ønsker våren velkommen 

Denne uken er alle tilbake etter vinterferien. Det er ikke lang tid mellom vinterferien og 

påskeferien. Minner om at frist for å levere påskelappen er 17. mars. Minner også på at i 

dagene før påske åpner barnehagen kl. 0730. Onsdag før påske stenger barnehagen kl. 1200.  

Vi skal ha masse kjekke påskeaktiviteter på avdelingen mot slutten av måneden. Vi skal være 

kreative og lage påskepynt. Vi skal ha påskesamlinger og fellessamling. Vi håper på besøk av 

både påskeharen og de tre sprø påskehønene som er en tradisjon hos oss i Husebøstykket 

barnehage. Det blir påskevandring i kapellet på Hundvåg 13. mars kl. 1300. Her blir kjent 

med påskebudskapet gjennom fortelling, sang og barna får mulighet til å aktiv deltakelse 

gjennom dramalek. Gi beskjed på avdelingen om deres barn ikke skal være med i kirken. 



Etter påske er våren i virkelig anmarsj. Vi går på turer og ser etter vårtegn. Begynner det å bli 

liv i småkrypene mon tro? Etter påske vil vår og småkryp være i tema frem mot 17. mai. 

 

På Skilpaddene ønsker vi at alle skal trives og ha det godt. Vi har fokus på inkludering og at 

alle skal oppleve at de har en viktig plass i fellesskapet. Vi jobber mot alle former for 

utestengelse eller krenking. Da er det viktig å ha fokus på sosial kompetanse. 

Sosialkompetanse kan defineres som ett sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger vi 

trenger for å mestre det sosiale fellesskapet vi er en del av. Sosial kompetanse trengs for å 

kunne etablere og vedlikeholde vennskap og relasjoner. Sosiale ferdigheter er viktige 

byggesteiner i problemløsning. Sosial ferdigheter er blant annet samarbeid, selvkontroll, 

selvhevdelse og empati. Her må vi øve og trene og finne en god balanse mellom 

ferdighetene. Derfor har vi satt opp sosiale ferdighetsmål som skal ha ekstra fokus hos oss i 

tiden fremover.  

• Spørre på en grei måte om vi kan bli med å leke. Vi øver også på at når noen spør om 

å bli med så skal vi svare slik vi selv ville ha bli møtt. Inkludering i lek. 

• Snakke fint til hverandre og svare på en grei måte. 

• Øve på å dele. Turtakning. 

 

 

Praktisk informasjon: 

• Skilpaddene ønsker ikke medbrakte leker i barnehagen.  

• Det er viktig å ha nok ekstratøy på plassen. Det går ekstra mye sokker, truser og 

bukser. Husk fleece/ull til å ha under dress og regntøy. Ha votter/hansker på plassen. 

• Dersom deres barn har fri eller ikke kan komme i barnehagen av ulike grunner er det 

fint om avdelingen får beskjed om dette innen kl. 0930. Det er også viktig at barna er 

i barnehagen innen kl. 0930. Da starter dagens aktiviteter/turer o.l. 

Telefonnummeret til skilpaddene er: 957 68 210. 

 

 



Viktige datoer i mars og april 

• Påskevandring i Hundvåg kapell 13. mars kl. 1300. Husk å gi beskjed om ditt barn ikke 

skal være med i kirken. 

• Frist for å levere påskelappen er 17. mars. I dagene før påske (mandag og tirsdag) er 

åpningstiden i barnehagen kl. 0730 – 1630. Onsdag 8. april er åpningstiden kl. 0730-

1200. 

• Vi samarbeider med Trestubben i dagene før påske. Onsdag 8. april stenger 

barnehagen kl.  1200. Barnehagen er stengt 6. til og med 10 april (helligdager) 13. 

april er planleggingsdag, barnehagen er da stengt. 

 

 

Bursdager i mars og april 

3. mars  Adam 3 år! 

12. mars   Amal 6 år! 

12. mars  Sebastian! 

 

14. april  Azra 3 år! 

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å melde tilbake til oss, både ris og ros, ikke nøl med å ta 

kontakt med noen av oss på avdelingen. 

 

Hilsen 

Gudny  Linn  Sebastian  Ida   

 

 

      


