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Samenes dag
Læhkoeh biejjine! Sørsamisk
Vuorbbe biejvijn! Lulesamisk
Lihkku beivviin! Nordsamisk

Visste du at det snakkes tre varianter av samisk språk i Norge?

6. februar er samenes nasjonaldag og offisiell flaggdag i Norge. 
Det blir flagget med både det samiske og det norske flagget over 

hele landet. Dette minner oss om at vi deler en felles historie. 
Samenes kultur og de samiske språkene er en viktig del av 

mangfoldet i landet vårt, og det beriker vår felles kultur. 
Samefolkets dag feires til minne om det første samiske landsmøtet 

som ble holdt i Trondheim 6. februar i 1917.

I forbindelse med samenes dag valgte vi på Laksene å bruke en 
uke på temaet. Vi har blant annet lyttet til Joik, sett på nordlys, 

spist Bidos, vi har laget samenes flagg, malt nordlys og vi har hørt 
på spennende eventyr om «Hvordan kråka fikk fargen sin». 

«Alle barnehager skal 
synliggjøre samisk kultur og 
bidra til at barn kan utvikle 

respekt og fellesskapsfølelse 
for det samiske mangfoldet» 

Rammeplanen

«Barna skal bli kjent med at 
samene er Norges 

urbefolkning og få kjennskap 
til samiske fortellinger, sagn 

og andre deler av samisk 
kultur og hverdag» 

Rammeplanen



Vi maler nordlys

Vi hører eventyr med 

bilder på storskjerm Vi lager flagg
Nordlys med rolig joik i bakgrunnen



Vinter og skinnvotten

Det var en spennende 

sanseopplevelse da vi 

fant alle dyrene til 

skinnvotten nedfrosset 

i små isballer.



FRA SKINNVOTTEN TIL BUKKENE BRUSE

Vi har jobbet med skinnvotten 
hvor barna har lært om flere 
dyr som de har vist stor 
interesse for. Vi har derfor hatt 
mye lek med dyr, hvor barna 
både har fått ansiktsmaling 
eller kledd seg ut som 
forskjellige dyr. Veldig ofte har 
valget blitt et dyr fra eventyret. 

Men etter at Anne i starten av 
Februar hadde en samling 
hvor vi sammen malte oss som 
troll og lekte oss gjennom 
bukkene bruse eventyret 
endret hele opplegget seg. For 
mens vi snakket om skinnvotten 
og dyra der, så lekte barna troll 
og bukkene bruse.

«Barnehagen skal være bevisst 
på barnas ulike uttrykksformer 
og tilrettelegge for medvirkning 

på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle 

forutsetninger og behov. Også de 
yngste barna og barn som 

kommuniserer på andre måter 
enn gjennom tale, har rett til å gi 
uttrykk for sine synspunkter på 

egne vilkår. Barnehagen må 
observere og følge opp alle barns 

ulike uttrykk og behov». 
Rammeplanen



Bukkene bruse

Vi maler hverandre som troll

Males som bukk

Bukkene går over broen, 

trollet ligger under.

Gleder oss til fortsettelsen…



Karnevalsforberedelser



KARNEVAL

Olé, Olé - sambaen er løs..  

Visste du at karnevalstradisjonen kan 
dateres helt tilbake til Pave Gregor den 
Store sent på 500 tallet?
Karneval har sitt opphav hos kirken. I 
den katolske kirke pleide man og feire 
dagene før langfasten. På disse festene 
skulle man nyte verdens goder før man 
gikk fasteperioden i møte. Selve ordet 
«karneval» betyr farvel til kjøtt (carne), 
siden man ikke hadde lov til å spise kjøtt 
under fasten. Karnevalet symboliserte 
også at vinteren var over og at våren var 
i anmarsj  
Karneval i barnehagen feires ofte i 
månedsskifte feb/mars og har i dag lite 
med religion og gjøre. Det er 
utkledningen og festen som står igjen  

I barnehagen feiret vi med utkledning, 
god mat og fellessamling. Personalet 
hadde show hvor barna fikk møte «De 
tre Bukkene bruse som skulle på 
karneval». Utrolig spennende!  

«Barnehagen skal gi barna anledning til 
å bli kjent med et mangfold av 
tradisjoner og kulturuttrykk fra fortid og 
samtid» #rammeplan

https://www.facebook.com/hashtag/rammeplan?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVnFN6JfmUWcJSdNLekyHCXRYDTgaAAY5UOpESH3gBWxs3LdBrj_zpLGqt2xwMXZIdWClj2rD5B8P-bewlguDZU2l6JNKuR5uj3aUYFhMx-zWUFTntYfZWMyI2iizyQ3gpvgR1WovLy6f-TTww2GsMJRD87yuFX3pgvCmXK3AXlDdTTcmeYiIo3v0uBIwpmBxo&__tn__=*NK-R


Hva annet har vi gjort?
Fastelavensris, bollefest, formingsaktiviteter, flere 

smaksopplevelser, pizzafest og avslutning for Vebjørn



Hva skjer i mars?

I mars skal vi i gang med eventyret

om de tre bukkene bruse. Vi skal

både lytte, se, lese, synge og ha 

formingsaktiviteter om bukkene og 

trollet. Barna leder vei….

Videre skal vi avslutte prosjekt 

VINTER og rolig bevege oss ut for å 

se etter vårtegn. Når frosten 

forsvinner skal vi i gang med å 

plante litt ute, så i forkant av det 

må vi så karse og andre frø inne. 

Vi gleder oss til lysere og varmere 
dager ☺

KLÆR

Vi går en rar tid i møte. Nå kan vi gå ut i kuldegrader

og reise hjem igjen i 13 grader og sol. 

Det er lurt å ha litt av hvert på hylla, vi tenker lag på 

lag og både tynne og tykke luer og votter. 

Vi leker også mye med vann, så alle må ha mer enn 

et skift i hylla si. 

Solbriller/caps/solhatt bør komme på plass i hylla. 

Det samme gjelder solkrem, noen har solkrem fra i

sommer/høst, spør oss så ser vi hvem som har og hvem 

som trenger ny. Meldes det sol så har dere ansvar for 

å smøre barna på morgenen. 

Dette gjelder også «rumpesalve», alle med bleier bør 

ha sin egen sink/inytiol salve ;)
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