
 

 

Plan for Mars 
 

I februar har det vert skikkelig feststemning på 

bjørnehiet, og vi har kost oss sammen med 

bidos, på disco, på karneval, i bursdagssamling, 

rundt «bålet», utkledd eller med konfetti i håret 

og mye mer.  

 

Nå ser vi frem til å ta fatt på den første 

vårmåneden, og til lysere dager. 

 

 

Månedens tema; si stopp 

 

 

I barnehagen jobber vi kontinuerlig med hvordan 

barn mestrer samspillet med andre barn på en 

god og inkluderende måte.  

 

Grønn og Blå gruppe skal høre om 

Kanin og Pinnsvin som leker 

sammen hver dag. De er 

bestevenner, men opplever at selv 

gode venner kan bli uvenner iblant. Hva gjør man da? 

Noen ganger trenger barna støtte til å si nei på en god måte. 

 

I gul gruppe skal vi bruke «Alle har en bakside» 

som utgangspunkt til samtaler om hvordan sette 

grenser for seg selv. Hvordan vi respekterer hverandres 

grenser. Hva skjer om noen sier nei til det du foreslår? Hva 

gjør du når noen ber deg om å gjøre noe som du ikke vil være 

med på? 

 

Barnehagedagen blir markert 14.mars, tema for dagen er 

betydningen av flere ansatte i barnehagen. Slagordet er: 

«Liten og stor». Denne dagen vil vi lage til en felles aktivitet 

ute, en hinderløype, som vi alle kan delta på, liten som stor.  

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

Tur-dager: Grønn på mandager, 
Gul på onsdager og Blå på 

torsdager. 
 

Svømming for Gul på mandager, 
se eget skriv. 

 
Barnehagedagen 14. mars 

-Liten og Stor 
 

 
 

Meld dere på nyhetsbrevet på 
minbarnehage.no 

 



 

 

Bursdager 

 

I februar har vi feiret Filip og Stine Oline, 

hipp hurra! I mars er det Eyvind vi feirer!  

 

Også vil vi ønske Lise velkommen på 

bjørnehiet! Endelig er hele teamet på 

plass, og vi ser fram til det videre 

samarbeidet.  

 

 
 
 
 
 
 

Ukerytme på Bjørnehiet 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag for 

grønn gruppe 

 

Svømming for 

gul gruppe 

 

Matlaging for 

blå gruppe 

Møtedag 

 

Lekegrupper 

Turdag for gul 

gruppe 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Turdag for blå  

gruppe 

 

Lekegruppe i 

grønn gruppe 

 

Temaarbeid i 

gul gruppe 

Gul gruppe i 

kjeller/ute 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

 

Gruppe 1: 

Eivynd, Lars, Helle, Walter, Filip og Selma. 

 

Gruppe 2: 

Sven, Torvald, Eliana, Asma og Hamid.  

 

 

 
 
 
God vår! 
Hilsen Stine Oline, Marianne, Lise og Kristina. 

I barnehagen ønsker vi at barna 
skal bli møtt med leker og material 

som virker samlende. Vi har et 
ansvar for å gi barna like 

muligheter til å komme inn i lek og 
bygge relasjoner og vennskap. Og 
vi ser at leker hjemmefra bidrar til 
å gjøre dette mer utfordrende for 
barna. Derfor ber vi dere om å 
passe på at private leker blir 

hjemme 

 


