
MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR - REVEHIET 2023. 

Fokus: Samenes dag, karneval og skinnvotten - lek og språkglede sammen. 

Tema: Skinnvotten. En fortelling om årstiden vinter, dyrene i skogen og     

ikke minst vennskap, inkludering og omsorg for andre.  

Månedens eventyr: Skinnvotten hvor tematikken er vennskap, ulikheter og det å ta vare på 

hverandre. 

Uke: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Uke 
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hjelpere: 
 

1.Gul: Ut på tur. 
Blå: Lek en bok. 
Grønn: Lek en bok. 
Vi starter med å bli 
kjente med samene og 
deres tradisjoner. 

2. 
Gruppesamling med 
fokus på skinnvotten 
og samiske 
tradisjoner og 
levesett. 

3.Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide 
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Matteus 
Karen 
Frans 

6  SAMENES DAG. 
UT PÅ TUR – 
Blå & Grønn 
gruppe. 
Vi går kl.09.30. 

 
Gul gruppe i 
barnehagen. 

7 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

8 
Gul: Ut på tur. 
 
Blå: Lek en bok. 
 
Grønn: Lek en bok. 

9 
Gruppesamling med 
fokus på 
skinnvotten, sang og 
lek. 

10 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide. 
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Magnus 
Emilia 
Eymen 

13 
UT PÅ TUR – 
Blå & Grønn 
gruppe. 
Vi går kl.09.30. 

 
Gul gruppe i 
barnehagen. 

14 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 
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16 
FASTELAVNRIS lages 
i løpet av dagen. 
 
Gruppesamling med 
fokus på 
skinnvotten, sang og 
lek. 

 

17  
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: Leke gruppe 
med Aide. 
 
Grønn: mat gruppe. 
 

3 
Ela 

Finn 
Anas 

 

20 UT PÅ TUR. 
Bollemandag. 
 

UT PÅ TUR – 
Blå & Grønn 
gruppe. 
Vi går kl.09.30. 

Gul gruppe i 
barnehagen. 

21 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev og 
Bjørn. 

22 
Gul: Ut på tur. 

 
Blå: Lek en bok. 
 
Grønn: Lek en bok. 

23 
SKINNVOTTEN 

SHOW FOR BARNA. 
 

 

24 
Gul: Kjelleren. 
 
Blå: mat gruppe 
 
Grønn: Leke gruppe 
med Aide. 
 

4 
Alma 
Kevin 

Fredrik 

27 UT PÅ TUR. 
 

UT PÅ TUR – 
Blå & Grønn 
gruppe. 
Vi går kl.09.30. 

 
Gul gruppe i 
barnehagen. 

28 
Lek i barnehagen. 
 
Delt samling før 
lunsj. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

Vått tøy og våte sko bes tas med hjem. Vi har ikke muligheter til å 
tørke dresser, regntøy og sko til 17 barn i barnehagen. Tørkeskapet 
deles med Bjørnehiet og er ikke en tørke ordning for vått tøy og våte 
sko.  
 
Se etter at alt en tar med til barnehagen er merket med navn. 
 
Fint om dere hjelper oss med orden på barnas plasser før en går hjem. 
 

Takk       



Januar hadde det virkelig travelt og vi sitter igjen med gode opplevelser og minner fra felles 

aktiviteter inne og ute i barnehagen. Vi har hatt turer, lek, aking og moro ute i en variert 

vestlandsvinter-naturen og årstiden er virkelig et mangfoldig av muligheter. Inne gleder vi oss i 

ulike lekegrupper, lekestasjoner, kreative bord aktiviteter og læring i et trygt og godt felleskap. 

Januar bød på en periode med lite sykdom og hoppende glade friske barn og voksne -det liker 

vi. Fortsett med å vaske hendene når en kommer i barnehagen og hold syke barn hjemme etter 

forskriftene om sykdom. 

Ukerytmen har gitt et godt tilbud til barna i januar og her er litt om hva vi gjør de ulike dagene: 

Mandager drar grønn og blå gruppe ut på tur sammen med Cecilie, Aide og Alle-Khan. De drar 

til Vardentoppen for lek og felles oppdagelser ute i naturen. Gul gruppe blir på huset sammen 

med Helle for ulike aktiviteter som fenger våre skolestartere. Den gode praten, oppmerksom 

voksen og felles aktiviteter hvor barna er medskapende til innholdet er i fokus.   

Onsdager har vi fast tur dag for gul gruppe sammen med skolestarterne på Bjørnehiet. Her traller og synger vi, bygger bål 

og lager ulike matretter som barna bestemmer, vi leker og oppdager -det er godt å være ute på plassen vår.  Grønn og blå 

gruppe har lek en bok i barnehagen. Vi bruker bøker og fortellinger / eventyr til ideer til hvordan vi kan leke oss med 

utvalgte tekster -det vi formilder gjennom tekst og bilder er med på å gi inspirasjon til barnas egen lek og samtidig bidrar til 

språklig utvikling for alle. I aktivitetene er den voksne tett på, gruppen er liten og språket settes i sving uten at barna blir 

«presset» til å prestere – for leken er naturlig for barn og her fryder de seg, de finner egen verdi, samhold og glede i 

hverdagen sin. Vi har det gøy i disse leke gruppene, samholdet blomstrer, språket lever og vi voksne fyller på med språklige 

innspill hos barn på en naturlig og leken måte. Slik påser vi at alle barn blir inkludert i lekende aktiviteter hvor språket 

stimuleres og sosial kompetanse oppøves. Oppfordrer dere foresatte til å lese en bok hjemme for så å leke den etter på. 

Torsdager har vi gruppesamlinger hvor vi fokuserer på tema for måneden samtidig som vi trekker inn ulike spontane 

temaer som opptar barna her og nå. I disse smågruppene får alle barn delta aktivt i aktiviteter med fokus på tematikken og 

de ulike veier en kan gå i det planlagte og det spontane i grupper sammen med barna. Super spennende! Barna oppøver 

ferdigheter innen å ta ordet og utføre ulike oppgaver i en gruppe. De blir sett og synlige i gruppen, noe som gjør at barna 

blir observante på hverandre på en måte som styrke vennskap og fellesskap. Barna opplever trygghet og samhold som de 

kan ta med seg inn i egen lek og aktivitet i løpet av dagen. Barna opplever også og kjenner på egen verdi inn i en gruppe, at 

det en meddeler seg muntlig og ved aktiv deltakelse i en aktivitet har en betydning for andre. 

Fredager er Gul gruppe i kjelleren sammen med Cecilie og Kristina i fra Bjørnehiet. Grønn og blå gruppe er på avdelingen 

og eller på kjøkken og lager mat. Aide har ansvar for lekegruppe og Helle har ansvar for matlaging. Alle-Khan er med som 

støtte og en god voksen der det er behov.  

Skinnvotten viderefører vi til februar. Barna traller og synger på sangene, de forteller om dyrene og finner navnene veldig 

morsomme. De er medskapende i ulike aktiviteter knyttet opp til temaet. Barna kan eventyret og framover i februar skal vi 

sammen finne ut hvordan årets skinnvott show skal bli.  

Samenes dag er 6.februar og denne vil vi markere ved å sette oss inn i hvem samene er. Samene er et folk med eget språk 

og egen kultur, men de har ikke et eget land.  Deres historie og kultur gir oss mange muligheter i spennende stunder med 

fokus på det samiske folk.  Vi starter opp med samene 1.februar.  

Karneval er satt til onsdag 15.februar og da blir det fest. Barna kan kle seg ut akkurat som de ønsker, men masker og 

«våpen» har vi ikke med i barnehagen. Vi gleder oss. Skulle en ikke ha kostymer og eller at barn ikke ønsker å kle seg ut gir 

en beskjed til oss på avdelingen. 

Svømmeopplæring blir mandag 6.mars. JIPPI!! Mer info vil komme. 

Ta kontakt om det skulle være noe.                                          Med vennlig hilsen Cecilie, Helle, Aide, Alle-Khan og Brit. 


