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MÅNEDSBREV 

Glimt i fra februar og framtidsplaner for mars 
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Hva har vi gjort i februar? 

 

Februar er en kort måned og den har gått utrolig fort. Vår første store opplevelse var å gå på tur 

for å være med på konsert med Stavanger blåseensemble. Det var en magisk konsert og for 

mange var det et første møte med levende klassisk musikk.   

Februars høydepunkt for barna var nok karnevalet. De som ville, kledde seg ut, vi hadde lek, 

eventyr og selvfølgelig slo vi på pinjata. Det var en morsom dag og vi gleder oss allerede til neste 

år! 

Det har vært ganske mye sykdom blant barna og vi har hatt mye fokus på hygiene på avdelingen. 

Vi ønsker at alle barn vasker hendene når de kommer i barnehagen og vi desinfiserer håndtak 

oftere i tillegg til det daglige renholdet. Alle lekene har blitt vasket og vi satser på en full gruppe 

framover!   

Vi har også gått på besøk til dinosaurene på oljemuseet. Noen ble litt redde, noen tøffet seg, men 

alle ble inspirert og hadde en fantastisk dag. I februar har Vettene blitt filmet, som en del av en 

video som skal på intranettet til Stavanger kommune. Som en del av dette har vi lært å hoppe 

tau. Å hoppe tau har blitt veldig populært, selv om det er vanskelig for veldig mange. Vi har blitt 

imponert av innstillingen til ungene som prøver og prøver igjen!  

Vi avsluttet februar med en veldig kjekk teateropplevelse på Rogaland teater når vi så «ulf er 

uvel». Selv om de voksne på Regnbuen tror at de kunne ha vært skuespillere, er det veldig kjekt 

å se hvordan det bør gjøres. Det var også veldig kjekt å bli behandlet som VIP og å være med på 

en eksklusiv forsmak av skuespillet. 

 

 

Nærmiljø og samfunn: Vi har vært på teater og konsert på Bjergsted.   

Etikk, religion og filosofi: Vi har snakket om karneval—hvorfor har vi karneval?  

Kunst, kultur og kreativitet: Vi har laget mye kunst og vennskapslenker. 

Natur, miljø og teknologi: Vi har saget tre i barnehageskogen som hadde blåst 

ned. Vi har bygget «fengsel» med gamle planker. Vi har leitet etter krypdyr. 

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi har lært nye sanger og eventyr. Vi har kon-

sentrert oss om å ha et hyggelig måltid som fører til gode samtaler.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi har vasket avdelingen og hatt fokus på hygie-

ne. Vi har hoppet tau og vært på mange turer. 

Antall, rom og form: De eldste har spilt mye «Uno» og regneleken. Vi teller lego, 

biler, og dyr. Vi sorterer ting etter farger, størrelse og andre egenskaper. 
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Mars 
 

Personalet 

 

Det har vært mye sykdom blant både voksne og barn i det siste, og det ser ut som dette kan 

fortsette, dessverre. Vi har blitt heldig å få Zerah på avdelingen på tirsdager, torsdager og fred-

ager. Zerah er i utgangspunktet her for å bli bedre i norsk, men hun har blitt fort kjent med bar-

na og er en kjempegod ressurs for oss.  

Birte er sykemeldt og kommer trolig til å bli vekke i noen uker til. Som dere kanskje har fått med 

dere, er Stine gravid (med tvillinger!!). Stine er sykemeldt 40% i tre uker, men det kan bli for-

lenget. Gratulerer så mye til Stine:-) 

Vi har fått «låne» Åse Marie fra Natur ut mars, noe som vi er veldig takknemlig for. Vi har ingen 

«fast» vikar for de 40% Stine er sykemeldt, men vi tar inn vikar etter behov. Fra 1. april begyn-

ner Shanze Khawaja fast i Dȏ sin stilling. Shanze jobber i dag i Varden barnehage, og vi gleder 

oss til å bli kjent med henne. 

 

Foreldresamtaler 
 

Vi begynner med foreldresamtaler i midten av mars. Vettene (førskolebarn) blir tatt først, men vi 

vil at alle deltar i foreldresamtale, der kan vi snakke om barnets utvikling og finne veien frem-

over sammen. Vi setter stor pris på samarbeidet vi har og det er deres mulighet til å påvirke 

barnehagedagen til barna deres!  

 

Planer i mars 

 
Vi håper at våren er på vei og at vi kan se tegn på det allerede nå. Vi har fortalt eventyret om 

«Hvordan snøen fikk fargen» flere ganger, og barna blir velig glad når de ser snøklokker som 

peker fram. Mange på Regnbuen er veldig glad i krypdyr og vi kommer til å bruke mer og mer 

tid i barnehageskogen for å finne skrukketroll, skolopender, edderkopper og meitemark. Vi skal 

lære barna å ha respekt for småkrypene og forhåpentligvis inspirere dem til å lære mer om 

dem. Vi kommer til å ta ut mikroskop for å se nærmere på kroppsdelene og sammenligne dem 

med mennesker. 

 

Ikke alle er interessert i småkryp, og for dem skal vi se på fuglene som kommer tilbake, og 

blomstene som snart kommer fram. Barna elsker å høre på fuglelydene og vi skal bygge på de 

vi lærte i fjor og prøve å kjenne igjen noen fuglesanger. Barnehagen skal også bli flinkere å så 

og dyrke mat. I tillegg til Marks årlige (doomed) gresskarprosjekt, skal vi plante gulrot, paprika, 

agurk og mye annet. Hva trenger planter, småkryp og fugler for å leve og trives? Vi finner ut! 

 

 

Hovedmål; Å sette pris på våren og «nytt liv». Å finne minst en plante, småkryp eller fugl 

som hvert barn kan bli engasjert i. 

 

 


