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MÅNEDSBREV 

Glimt i fra februar og framtidsplaner for mars 
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Storhaughallen 

2 Grupper på 

tvers 

3  

Smågrupper, 

varmmat 

6 Tur 7 Møtedag—lek 

inne og ute  

8 

Storhaughallen 

Kvinnedagen! 

9 Grupper på 

tvers 

Vettene til jern-

aldergården 

10 

Svømming 

13 Tur 14 Møtedag—

lek inne og ute  

15 

Storhaughallen 

16 Grupper på 

tvers,  

2019 barn til 

kunstmuseum 

17 

Svømming 

20 Tur 

Vi feirer Eric, 

6år! 

21 Møtedag—

lek inne og ute  

Mulig påskevand-

ring på Hundvåg 

22 

Storhaughallen 

23 Grupper på 

tvers,  

2018 barn til 

kunstmuseum 

24 

Svømming 

27 Tur 28 Møtedag—

lek inne og ute  

29 

Storhaughallen 

Malia 4år! 

30  

Påskefest! 

31 

Svømming 
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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! 

Mars 

I februar har vi hatt tema om verdensrommet, vi har gjort mye, men vi har lyst til å fortsette med 

tema i mars. Barna har undret seg over om det er solen som går rundt jorden, eller omvendt? 

Verdensrommet er så stort at det er vanskelig å forholde seg til det—tallene blir for store. Vi fant 

ut at det ville ta ca. 160år å kjøre til planeten Mars (i 60 km/t) som er vår nærmeste planet. Det 

har også begynt en liten opprørsbevegelsen på vegne av Pluto; mange syns at det er urettferdig 

at når de (eldste) voksne var barn var Pluto en planet, men nå er den ikke det. Vi kommer kan-

skje til å ha valgkamp og la alle bestemme! 

Barn født i 2017 og 2018 får tilbud om svømmekurs, drevet av Stavanger svømmeklubb. Kurset 

går over 7 uker hver fredag, og begynner fredag 10. mars. Vi er veldig glad for muligheten å ta 

barna på svømming, og regner med at barn født i 2019 får mulighet neste år. 

Det nærmer seg Påske, og det skal selvfølgelig feires! Vi skal synge sanger om harer, kyllinger 

og våren. Vi skal ha vår tradisjonelle Påskefest og møte Påskeharen, og vi skal lære om hvorfor 

vi feirer Påske.  

 

Månedsbok: «Samtidig nede på jorden» av Oliver Jeffers 

 

 

Nærmiljø og samfunn: Vi har vært på konsert og utstillinger.  Vi samarbeider med 

Varden barnehage og Storhaughallen. 

Etikk, religion og filosofi: Hvor kommer navnene til planeter fra? Er det flere gu-

der, en Gud, eller ingen Gud?   

Kunst, kultur og kreativitet: Vi besøkte kunstmuseum, lagte planeter. Vi har brukt 

forskjellige maleteknikker, laget eventyrbøker og laget romskip! 

Natur, miljø og teknologi: Vi har snakket om verdensrommet og solsystemet vårt. 

Vi har funnet en larve og prøver å passe på den. 

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 vært i storhaughallen og vært på mange turer. 

Antall, rom og form: Vi har sammenlignet planeter i forhold til farger, størrelser, 

temperatur og avstand. Vi har talt lego, biler, og dyr. Vi har sortert ting etter farger, 

størrelse og andre egenskaper. 


