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Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9 
Vinter 
ferie 
uke 

28 Therese fri 
Vi koser oss med 
fastelavnsboller! 

1 Therese fri 
 
Vi skal på teater 
kl.1300!  
Vi er tilbake i 
barnehagen 1500 
ca. 

2 Hurra for 
Hedwig 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

3 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

4 Shanze fri 
Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 

10 
 

7  
Gul og Blå gruppe til 
Oljemuseet på 
Dinosaurutstilling 
 
Grønn lekegruppe 

8  
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 
 

9 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

10 Christina fri 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

11 Christina fri 

Shanze fri 
Grupper: 
-Blå og Grønn på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 

11 
 

14 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

15 
BARNEHAGEDAGEN 

«Vennskap - 
du og jeg» 

16 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

17 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

18 Therese fri 

Hurra for Eivynd 
Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 

12 
 

21 
Grupper: 
-BlåGrønn2 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn1 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

22 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 

23  
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

24 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

25 
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 

13 
 

28 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

29 
 Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 

30 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

31 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

1 
 Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 



Mars på Bjørnehiet 
 

Hei alle sammen! 

Januar og februar for fort forbi, og vipps så er det vår. Velkommen mars! 

Selv om vi føler at de to vintermånedene gikk fort har vi virkelig utnyttet dem godt! 

Shanze kom til oss og hun ble godt tatt imot av både store og små. Hun skal være på 

Bjørnehiet ut mars, 1.april begynner hun i Ramsvigskogen. 

I mars har vi vikarene Flore, Daniela og Hanna med oss på avdelingen. De skal være på topp 

på avdelingen. 

 

Gul gruppe begynte på svømmeopplæring og har hatt 7 fredager på å leke og bli trygg i vann. 

De har kjent på mestring og glede. Gul gruppe har også vært på spennende turer i 

nærmiljøet. 

De har begynt å jobbe med overgangskofferten. Dette er en koffert med et eventyr og en 

bok samt mange kjekke aktiviteter og sanger. Overgangskofferten vil de også møte på skolen 

og er et hjelpemiddel for å gjøre overgangen fra barnehage-skole så fin og trygg som mulig. 

De møter noe de kjenner fra barnehagen i skolen.  

Gul gruppe har også hatt besøk av Marianne Lunde som har snakket med barna på Bjørn og 

Rev om hvilke tanker de har om å begynne på skolen. Hun jobber med å forbedre 

overganger fra barnehage og skole og ønsket å høre barnas stemme. Barns tanker og følelser 

er hel anonyme. Vi fikk også se bilder fra hvordan klasserommene så ut, uteområdet og 

andre rom inne på skolen. Dette var veldig stas og spennende. Barna hadde mange tanker og 

fikk snakket mye om følelsene de har rundt skolestart.  

Fremover vil vi fortsette å jobbe med overgangskofferten i gul gruppe (onsdager og 

fredager). Hver onsdag går vi tur sammen med gul gruppe på Revehiet. 

 

Vi gjorde litt opp på gruppene Blå og Grønn enkelte dager hver uke. De ble blandet og het 

BlåGrønn1 og BlåGrønn2. Dette har vært veldig bra for barnegruppa og vi ser utvikling i lek, 

språk, sosiale ferdigheter og vennskap. 

Gruppene har fått møte Revar og Fritjoff. Dette var stas og barna er veldig engasjert i 

oppleggene sammen med revene. 

Vi har hatt temagrupper der vi har snakket om det å være en superhelt. Hvilke krefter har vi? 

Jo, vi kan glede andre! Barna har blitt bevisste på hva de gjør som gleder andre. De kommer 

til oss voksne og forteller og vi henger dette opp i garderoben på en lapp. De snakker også 

mye om hva som gleder dem og hva de gleder seg til. De hjelper hverandre i lek, påkledning, 

under måltidene og andre hverdagslige aktiviteter. 

Vi har snakket om ulike yrker og undret oss over om de i de ulike yrkene også er superhelter, 

og det er de jo. De som jobber i renovasjonen og tømmer søppel, de som vasker, 

sykepleiere, leger, de som jobber i matbutikken, politi, brannmannskapet mm. Vi kom frem 

til at alle yrker er viktig og dette skapte inspirasjon til ny lek på avdelingen. Barna ble opptatt 

av å være leger, kanskje dette har med korona å gjøre også. Så da laget vi ene lekekroken om 

til et legekontor. Barna laget skilt, medisiner, undersøkelsesrom og fant frem utstyr som de 



Mars på Bjørnehiet 
trengte som leger og sykepleiere. Vi voksne printet ut røntgenbilder, synstest-plakater og 

fant frem klær.  

På tur plukket vi søppel for å hjelpe naturen og dyrene, og vi hjelper de som tømmer søppel 

å holde orden.  

 

I februar markerte vi samefolkets dag. Vi hadde en stor samling der vi fikk se på samiske 

hatter, sko, drakter og mye mer spennende. Takk til Ellen Sofie (mor til Oline) for lånet av 

alle de fine tingene! Vi delte oss i grupper der vi malte det samiske flagget, hadde samisk 

disko og fikk fortalt et samisk eventyr. Det var mange spennende samtaler rundt temaet 

denne dagen, og tenk at vi fikk lære oss litt samisk! 

Vi var også på konsert i kuppelhallen. Her var det en gruppe studenter fra UiS som hadde 

laget en forestilling til oss. De dramatiserte en fortelling om en flue som forsvant inn i en 

tidsmaskin og havnet i mange forskjellige tider fra gamledager. Fluen møtte også en 

edderkopp som ville spise henne, men de ble til slutt venner og fant veien hjem sammen. 

Underveis spilte de musikk med et orkester og vi fikk være med å synge mage sanger. Det 

var en spennende forestilling og barna ble inspirert og har tatt dette videre med seg i leken.  

I mars skal vi jobbe med temaet «Det spirer og gror». Vi skal se på forandringer som skjer i 

naturen, insektene som begynner å titte frem og fuglene som kommer tilbake. Vi skal 

begynne å plante frø inne på avdelingen som senere blir plantet ut i plantekassene ute. 

Dette blir et langvarig prosjekt som strekker seg over våren og sommeren. Et eget skriv om 

prosjektet kommer. 

Barnehage dagen er 15.mars. Frem mot denne dagen, og videre, skal vi ta for oss butikklek. 

Vi lager vår egen butikk på avdelingen og samarbeider med Revehiet om dette. Her blir det 

fokus på språk, fellesskap, samarbeid, matematikk, inkludering og glede.  

Vi ønsker oss ekte varer i butikken og spør derfor om dere kan ta med tom og vasket 

emballasje med i barnehagen som vi kan bruke i butikken vår. 

I slutten av mars begynner vi med påskeaktiviteter. 

Husk å abonnere på hjemmesiden til barnehagen og avdelingen. All informasjon legges ut 

der. Dere får et varsel på epost når det legges ut noe der.  

Spør Therese om dere lurer på hvordan det gjøres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Therese, Shanze, Christina, Malin, Marianne, Michel. 

NB! 

Ting hjemmefra, leker, 

utkledingsklær ol., skal ikke 

tas med i barnehagen! Det 

skaper mange unødvendige 

konflikter i barnegruppa. Vi 

har nok leker og 

utkledningstøy i barnehagen. 

Til info: 

- frokosten starter 0815 hver dag 

- gruppene begynner 0930 hver dag 

- kom gjerne inn på avdelingen ved levering 

og henting 

- snakk med personalet om dere lurer på 

noe 

- barnehagen stenger 1630 

 


