
 

MARS 
Da var det alt mars og tiden flyr av sted! Her er en kort oppsummering 

over hva vi har gjort i februar. 

Vi hadde et heidundrende karneval med kostymer, musikk og dans. 

Kjempekjekt. Så markerte vi samenes dag med temarom med ulike 

samiske inspirasjoner og varm mat som var Bidos (Samisk 

tradisjonsmat) og det samiske brødet som heter Gahkko. 

I måneden som har gått har Førskolegruppen jobbet med preposisjoner, 

koblinger og tung/lett. De har vært igjennom bokstavene p,y og n. De 

har også vært på både svømming og skøyter. 
 

Gruppe Rød og Blå har vært på turer i nærmiljøet. De har også tatt 

turen til Sølyst og besøkt lekeplassen der.  

Som dere har fått mail om så holder studentene på med et 

utviklingsarbeid og alle gruppene har jobbet med et språkprosjekt. Vi har 

tatt utgangspunkt i eventyret «den lille røde høna». Dette prosjektet skal 

vi jobbe videre med i neste måned også.  

Ellers så har vi laget masker og gjort oss klar til karnevalet. 

 

TUSENFRYDENE 

MÅNEDSBREV FOR MARS 
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H

PÅSKEN 
 

 

SPRÅKPROSJEKT/DENNE MÅNEDEN 

Denne måneden skal førskolegruppen holde på 

med et opplegg om førstehjelp.  

Ellers så vil vårt felles fokus være våren og 

påsken. Vi vil ha ulike påskeaktiviteter der 

fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet vil stå 

i fokus. 

 

PÅSKEVANDRING 13. MARS 

Dersom du ikke ønsker at barnet ditt skal delta på 

påskevandringen i kirken ber vi dere gi beskjed til 

personalet. 

 

 

 

 

LUCIA-DAGEN 

Husk å levere inn påskelapper til personalet 

slik at vi kan få kartlagt avdelingene og 

feriene. Påmeldingen er bindene. Lappen 

kommer ut i midten av mars. 

Ellers så skal vi ha påskefrokost i 

barnehagen. Datoen er ikke helt bestemt så 

den vil vi komme tilbake til. Følg med på 

døra for info når det nærmer seg.  

 

 

« Dra te Sjyss» 
Tirsdag 14.3 drar førskolegruppen til Langøy 

sammen med alle de andre barnehagene på øya. 

Dette er i regi av Lundsvågen naturskole. Her skal vi 

ha det kjekt og kose oss masse hele dagen med 

rydding i fjæra, pølsegrilling og andre kjekke 

aktiviteter. Vi blir fraktet ut i båt. Barnehagen har 

redningsvester.  

Alle barna må være i barnehagen til kl 09.00. 

 

 
 



 

   

 

 
14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Temaet i år 

er: «Liten og stor» 

Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva 
barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering 

setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i 
barnehagen. 

BARNEHAGEDAGEN 

STUDENTER 

Da var tiden inne til å ta farvel med 3. klasse 

studentene. Vi ønsker Mariann og Maja lykke 

til videre på studiet. Kjekt å bli kjent med 

dere. Siste dag er fredag 17. mars.  

Mariann er SFO leder på Skeie skole så hun 

treffer førskolebarna igjen når de begynner på 

skolen.  
 

 
 

Våren har kommet og vinteren går. 

Blomstene spirer for det er vår. 

Fuglene synger så vakkert som så. 

Nå har det kommet det vi har ventet på. 

VÅREN 


