
Februar 2023  

 
Tilbakeblikk januar 

I måneden som var introduserte vi eventyret om skinnvotten, det falt virkelig i smak på avdelingen. 

Vi bruker det vi kaller en eventyrkoffer, der har vi konkreter som vi bruker nå vi forteller fortellingen. 

På denne måten får barna en bedre forståelse av det vi forteller. De får både se og høre om mannen 

som mistet votten sin og om dyrene som samlet seg inn votten. Barna har hatt ulike 

formingsaktiviteter knyttet til eventyret og vi har laget votter og friskefrosk-langelår. Dette opplevde 

vi at barna likte godt. Barna har også hatt stor interesse for sangen bjørnen sover og hokkos og Pokus 

denne måneden. 

 

Plan for februar 

I februar vil bli en spennende og gøy måned. Vi skal fortsette å ha fokus på eventyret om 

skinnvotten. Det blir også feiret samene sin nasjonale dag, fastelavnen og karneval.  

6. Februar: «Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.» (Rammeplanen 2017) I februar skal vi markere 

Samenes nasjonaldag (6. februar). Nasjonaldagen skal markeres med samling og formingsaktiviteter. 

Da skal vi snakke om samisk kultur der barna blir kjent med hva samene spiser, hva de har på seg å 

hva de gjør. 

20. Februar: Feirer vi fastelavnen med boller og krem sammen med foreldre fra kl: 15.00-16.00. 

Lister over påmelding for å hjelpe kommer iløpet av måneden.   

25. Februar: februar feirer vi karneval. Da blir det fest i gymsalen der vi danser og «slår katta ut av 

sekken», så spiser vi pølser til lunsj. Alle som ønsker, kan komme i barnehagen med kostymer. Dette 

er selvfølgelig valgfritt      .  

Sanger:  

• Bjørnen sover  

• Hokkus og pokkus  
 

Rim og relger:  
 

Eventyr:  

• Skinnvotten  

Fokus ord:  

• Friskefrosk-langelår,Pilemus-silkehår, 
Ulven aldrimett, Bamsefar-labdiger, 
Villsvinet-trynebrett 

 

Farge:  

• Grønn  

Motorisk aktivitet:  

• Hoppe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Lise, Carina, Kasia og Therese 😊  

Personal og vakter:  

Vi vil begynne å henge opp vaktlistene 

ved døren for å gi oversikt over hvem 

som er på jobb til de ulike tidene.  

 

 

Viktig! 

Plakaten «Det er fredag!» 

Siste fredagen i måneden kommer vi til å 
henge opp en plakat på døra hvor det står; 
«Det er fredag». I perioder med mye 
sølete og skitne klær vil vi gjøre det andre 
fredager også.  
  
Det betyr at dere da må tømme 
yttergarderoben for utedresser og regntøy, 
og ta dette med hjem for vask og sjekk. Vi 
oppfordrer dere til å sjekke at yttertøyet er 
i riktig størrelse og at det er strikker til å ha 
under skoene.  
  
Vi ønsker at dere jevnlig rydder og holder 
orden i hyllene i garderoben. I korgene kan 
det ligge ulltøy/fleecetøy, samt lue, votter, 
hals som er i bruk. Rent skiftetøy kan 
legges i skapet på avdelingen.  
  
Dette gjør vi fordi vi opplever at det er mye 
skittent yttertøy i gangene, og noe lukter 
surt. Dette gjør det også lettere for 
renholderen å rengjøre yttergangen.  
  

Håper på forståelse for dette. Er det noen 
spørsmål eller noe annet dere lurer på, ta 
kontakt med noen på avdelingen.  
 
Tips: Anbefaler å ta med en stor pose, ikea 
og søstrene grene har bra poser til dette.  
 

  

 


