
Månedsplan for februar – REVEHIET.     

Tema: Årstiden vinter – hva skjer i naturen?  

Det blir selvfølgelig karneval og så vil vi markere samenes nasjonaldag. 

Fokus: Vennskap, lek og felles opplevelser. 

Uke og ukens 
hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

5. 
 

Normann 
Ela 

Karen 

 

 

1 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 
 

2 Grupper. 

Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
Matlaging, samling, lek 
og kreative barn. 

3  

Hipp, 
Hurra 
Normann   

6 år. 
 
Bursdag samling før 
lunsj. 

4    Hipp, Hurra 
Ellen har bursdag. 
 
Gul gruppe:  
Svømming.  
 
Grønn & Blå gruppe: 
Kreative barn, lek og 
samling i barnehagen. 

6. 
 

Emily 
Matè 
Finn 

7.SAMENES 

NASJONALDAG 6 
februar markeres ute 
på tur.  
Vi drar alle ut på tur 
kl.09.39. 
 

 

8 
Barnehagekonsert 
 
Velkommen til 
barnehagekonsert 
kl.10.45 ved UiS Fakultet 
for utøvende kunstfag i 
Bjergstedparken. 

 
Egen info kommer. 

9 Grupper. 

Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
Matlaging, samling, lek 
og kreative barn. 

10 
Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Eventyr 
2: Sang og bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
den matematiske 
verden og språk. 
Barna rullerer på alle 
gruppene. 

11 Gul 

gruppe:  
Svømming.  
 
 
Grønn & Blå gruppe: 
Kreative barn, lek og 
samling i barnehagen. 

7. 
 

Elise 
Astri 

Ludvig 
 
 

17 Grupper. 

 
4 og 5 åringene ut på 
tur. 
 
3 åringene lekegruppe 
i barnehagen. 

15 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 

16 Grupper. 

Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
Matlaging, samling, lek 
og kreative barn. 

17 
Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Eventyr 
2: Sang og bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
den matematiske 
verden og språk. 
Barna rullerer på alle 
gruppene. 

18 
Gulgruppe:  
Svømming.  
 
Grønn & Blå gruppe: 
Kreative barn, lek og 
samling i barnehagen. 

8. 
 

Astri 
Kevin 
Oline 

21 Grupper. 
 
4 og 5 åringene ut på 
tur. 
 
3 åringene lekegruppe 
i barnehagen. 

22 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 

23 
Grupper. 
Gul gruppe:  
ut på tur vi henter og 
binder bjørkeris ute på 
tur. 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
Matlaging, samling, lek 
og kreative barn. 

24 
KARNEVAL 

 

 
 
Mer info vil komme. 

25 
Gul gruppe:  
Svømming.  
 
Grønn & 
Blå gruppe 

lager 
fastelavnris.  

9. 
 

Vinterferieuken 

28 
 
Bollemandag. 

1 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 

2 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 

3 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 

4 
Lek og aktiviteter 
ute og inne i 
barnehagen. 

HILSEN Line, Cecilie, Elle, Stine-Oline, Kim, Hege og Brit. 


