
Månedsplan MARS  

Fokus: Vennskap, lek og hverdags glede.         

Tema. Årstiden VÅR og sosialkompetanse.  

Uke & 
ordensperson: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

9 
 

Vinterferien. 

 
Bollemandag.  
Vi baker boller. 

1 Tur til teateret og 
forestilling  
kl.13.00-13.50.  
Vi er tilbake i barnehagen 
innen kl.15.00. 

2 
Lek og aktivitet i 
barnehagen. 

3 
Lek og aktivitet i 
barnehagen 

4 Hipp, Hurra Celine  
6 år. 
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NORMANN 

Ela 
Karen 

7  Hipp, Hurra vi 
feirer  Celine som er 
blitt 6 år.  
 
Gul og blå gruppe 
hinderløype ute. 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

8  
Møtedag for Bjørn & 
Rev. 
 
Lek og samling før 
lunsj. 

9 
Gulgruppe tur 
sammen med Bjørn. 
 
Grønn og blå 
gruppe i 
barnehagen. Lek og 
matlaging. 

10  
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / 
eventyr 
2: Sosialkompetanse 
3: Våren, « det 
spirer og gror». 

11 
Gulgruppe 
aktiviteter i 
barnehagen. 
Blå og Grønn 
gruppe kropp i 
bevegelse og 
samling. 
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Emily 
Matè 
Finn 

14  Hipp, Hurra Elise 
6 år. 

 
Gul og blå  gruppe 
hinderløype ute. 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

15  
Møtedag for Bjørn & 
Rev. 
BARNEHAGEDAGEN 
«vennskap – du og 
jeg».  

16 
Gulgruppe tur 
sammen med Bjørn. 
 
Grønn og blå 
gruppe i 
barnehagen. Lek og 
matlaging. 

17 
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / 
eventyr 
2: Sosialkompetanse 
3: Påske, våren og 
det spirer & gror. 

18  
Gulgruppe 
aktiviteter i 
barnehagen. 
Blå og Grønn 
gruppe kropp i 
bevegelse og 
samling. 
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Elise 
Emma 
Ludvig 

 Hipp, Hurra Astrid 
6år. 

 
Gul og blå  gruppe 
hinderløype ute. 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

22 Møtedag for 
Bjørn & Rev. 
Lek. 
Samling før lunsj / 
frukt med fokus på 
årstiden vår og 
naturen. 
Utetiden: Vi jobber i 
kjøkkenhagen. 

23 
Gulgruppe tur 
sammen med Bjørn. 
 
Grønn og blå 
gruppe i 
barnehagen. Lek og 
matlaging. 

 

24 
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / 
eventyr 
2: Sosialkompetanse 
3: Påske 

25 
Gulgruppe aktivitet i 
barnehagen. 
Blå og grønn 
gruppe:  
 
Vi planter og sår. 
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Astrid 
Kevin 
Oline 

28 
 
Gul og Blå ut på tur. 
 
Grønn lekegruppe i 
barnehagen. 

29 Møtedag for 
Bjørn & Rev. 
 
Lek. 
Samling før lunsj / 
frukt med fokus på 
årstiden vår og 
naturen. 
Utetiden: Vi jobber i 
kjøkkenhagen. 

30 
Gulgruppe tur 
sammen med Bjørn. 
 
Grønn og blå 
gruppe i 
barnehagen. Lek og 
matlaging. 

31 
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / 
eventyr 
2: Sosialkompetanse 
3: Påske 

1 
Gulgruppe aktivitet i 
barnehagen. 
 
Blå og grønn 
Påskeverksted og 
kreative barn. 

 

Gamle/ brukte terrakottapotter kan tas med til vårt 

kommende så prosjekt - da blir vi super glade…! Takk       

 



HILSEN LINE, CECILIE, ELLEN, STINE OLINE, HELLE, KIM, HEGE OG BRIT. 

Hei.  

Velkommen mars og velkommen til måneden hvor vi ønsker våren velkommen til oss. 

Måtte den bli akkurat slik vi ønsker den å være. Lysere tider gjør godt for det meste.  

Vi skal også i år ha et felles vår prosjekt sammen med Bjørnehiet. Prosjektet har fokus på 

våren og naturens mangfold. Se eget skriv. 

Barnehage dagen er 15 mars og dere kan lese mer på eget utdelt skriv. 

BJØRNEHIET & REVEHIET. 

Vennskap du og jeg – Sammen to avdelinger i felles ute lek. 

Uteleken i mars vil ha fokus på et felles leketema med utgangspunkt i 

«butikk og mat-lek».  

Barna vil være aktivt deltakende i utformingen av leken og tiden vil vise 

veien vi går sammen – det vi vet er at dette blir gøy for liten og stor.  

Ps! Gamle små gryter og tresleiver kan tas med og doneres til leken. 

Vi ber dere om å hjelpe oss med å holde orden på barnas plasser både i 

fin garderoben og den i yttergangen. På dager med mye regn ber vi dere om å ta med alt vått tøy + 

sko hjem for å tørke. Tøy og sko tørker ikke i barnehagen fra en dag til den andre.  

Ved levering og henting så kan dere nå komme inn på avdelingen. Er den røde døren lukket så er vi 

midt i noe og da kommer dere bare inn.  

På seinvakten er det mange barn og vi klarer ikke alltid å gi ønsket tilbakemelding til dere foresatte. 

Barna kommer før dere       men det forstår dere jo, men det betyr at vi ikke alltid har tid til en lang 

prat på slutten av dagen. Spør alltid om dere lurer på noe. 

Barnehagedagen slutter kl.16.30 og alle barn må være hentet før dette tidspunktet. 

Minner om hjemmesiden og å abonnere på denne. Her legges all informasjon ut og dere varsles 

epost når noe legges ut på hjemmesiden ved å abonnere.  

Info Gul gruppe: Takk for utfylling av skoleskrivene. Brit fyller ut resten og så blir det samtaler tirsdag 

5.april og onsdag 6.april -lapp vil komme ute i gangen hvor en kan sette seg opp et tidspunkt. Fint om 

dere bytter dere imellom om en time er tatt og ingen andre passer -takk. 

Svømmingen har vært bare en utrolig fin opplevelse for barna.  

Nå jobber de med overganskofferten sammen med Cecilie på fredager. Overganskofferten 

inneholder sanger, eventyr, en bok og ulike tradisjonsleker som barna lærer i barnehagen og som de 

møter igjen når de starter opp på skolen. På skolebesøket sang de sangen om undulaten og da rakk 

et barn opp hånden fra Revehiet og fortalte om den gangen Brit sin undulat døde(..og det var nemlig 

hennes feil…). Onsdager starter vi opp igjen med å dra på tur sammen med Bjørnehiet til vår 

populære stam-plass.  

Brit er tilbake 40% og jobber tirsdager og onsdager. Takk for all den positive responsen jeg har fått 

når jeg har møtt dere. Spør gjerne om dere lurer på noe. 

Ta alltid kontakt om du / dere lurer på noe. 


