
Februar 

Februar har vært ganske lik Januar. Vi har hatt 
mye dårlig vær som har gjort at vi har vært mye 
inne. Vi feiret den samiske nasjonaldagen med 

mye musikk og videoer. Vi fikk laget håndavtrykk 
med fargene fra flagget, og vi laget kjekk pynt 
med de samme fargene. Vi ønsker å la barna 

gjør mest mulig selv og her handler det ikke om 
det ferdige produktet, men prosessen. Vi har 

vært så heldige med Bente, og ser at barna liker 
henne godt og finner trygghet der. Vi er ikke 
kommet helt i mål med kostymene våre, det 
gjenstår litt. På grunn av mye sykdom på hele 
huset har de andre avdelingene også ikke blitt 
ferdige. Det er derfor besluttet at karnevalet 

skal flyttes til 10. mars. Barna synes at eventyret 
om dyrene som skal til bondegården er kjempe 
kjekt. De sitter og er med i replikker, og følger 

nøye med på hva som skjer. Det er gøy! Videre i 
samlinger har vi snakket mye om grisen, hva han 

spiser og hva han gjør. Vi har sett videoer om 
dette. Nå har vi om sauen, og her skal vi undre 
sammen om hvor den bor og hva den spiser.  

I mars skal Husna ha permisjon, og Ajlena kom-
mer tilbake. Vi skal ha karneval der vi skal spise  
pølser og ha det kjekt. Vi er så heldige å få ergo-

terapeut studenter torsdager og fredager i 6 
uker. Det blir sendt ut en mail med informasjon 
om studentene. Vi skal også forberede oss på 

påsken som kommer, med litt forskjellige  
formings aktiviteter. Det vil bli delt ut ferielapp 

for påsken ca. uke 11. 

2. års gruppa 

Vi får besøk av spesialpedagog som skal ha 

et opplegg innen språk for oss. Det er noe 

alle drar nytte av. Lærerikt for oss voksne er 

det også. I årsplanen på side 23 står det at 

for oss er språk mer enn ord. Språk er å 

uttrykke seg med hele kroppen. Barna skal 

føle seg forstått og lyttet til, slik at de vet at 

deres tanker og meninger er viktige for oss. 

Vi har språklig fokus gjennom hele dagen for 

å møte det enkelte barnet på best mulig må-

te, både i hverdagssituasjoner og i pedago-

gisk planlagte aktiviteter. Språk og begreps-

forståelse danner grunnlag for all læring, 

samspill med andre, deltakelse i lek og venn-

skap. Hos oss arbeider vi med kommunika-

sjon i samlingsstund, lek og samhandling, 

bøker, gjennom dokumentasjon på veggene, 

prosjekter og ved å innrede lekesoner.  

Vi ønsker å aktivt sette i gang dialog og sam-

spill med barn og være lydhøre i kommuni-

kasjon med barn både verbalt og non ver-

balt. Det blir lest bøker, og vi bruker konkre-

ter i samlingsstund. 



Vennskap og fellesskap 

På avdelingen jobber vi alltid med fellesskap og 

vennskap. Vi bruker mye tid på jobbe med at barna 

skal inkludere hverandre i lek. Da er vi selv  

deltakende slik at vi er tett på og kan hjelpe barna.  

I denne alderen er det veldig vanlig at barn ønsker å 

hevde seg selv og det er vanlig å dytte, slå eller ta 

fra for å oppnå det de ønsker. Dette er det viktig at 

vi jobber med hele tiden. Vi sier at det ikke er lov 

og gir barna handlingsalternativer som å vise  

hvordan man kan spørre, eller være gode med  

hverandre. 

«Vennskap krever at barn har ferdigheter, kunnskap 

og holdninger som ligger til grunn for å mestre det 

sosiale samspillet, det vi kaller sosial kompetan-

se… Å mestre det sosiale samspillet er sentralt for 

at enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at barn 

skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i 

samspillet med de andre barna.». På avdelingen vår 

som er 0-3 år handler dette mye om handling, det å 

hjelpe, styrke og få mulighet til å gjøre det bra 

igjen. (årsplanen side. 19-20)  

Det er viktig at vi jobber med vennskap og felles-

skap på avdelingen, der er vi er tett på for å fange 

opp barn som strever. Vi observerer for å finne ut 

hvordan et barn strever. Det kan handle om mangel 

på språk, manglende erfaringer innen lek eller 

andre forhold. Når vi har funnet ut hva som ligger 

bak, kan vi sette inn tiltak for å hjelpe barnet vide-

re. Når dette skjer samarbeider vi tett med hjemmet.  

For å fremme vennskap og fellesskap på avdeling 

er det viktig å ha voksne som ler og gleder seg sam-

men med barna. Vi er voksne som skaper et felles-

skap for barna, men også sammen med barn, foreld-

re og hele laget rundt barnet. Samtidig er det viktig 

å at voksne støtter barna i å løse konflikter og som 

skaper grobunn for vennskap på tvers av kulturelle 

og språklige ferdigheter. 

 

Tur 

De siste turene har vi vært litt forskjellige plasser. 

Vi ser at plassen i skogen er populær og ikke alltid 

det er plass til oss, men da finner vi oss en leke-

plass eller en annen skog å leke i. 

Vil minne alle på å være i barnehagen til kl. 09.00 

på mandager når vi har turdag slik at vi kan  

komme oss av gårde og får brukt tiden godt. 

Foreldreundersøkelsen 

Vi takker for alle svar på foreldreundersøkelsen. 

Vi setter stor pris på at dere bidrar til å utvikle 

barnehagene våre.  

Ut i fra svarene deres skal vi jobbe med fire 

punkter. To punker som vi skal vedlikeholde og 

to som vi skal jobbe med.  

De vi skal vedlikeholde er henting og levering, og 

relasjon mellom barn og voksne. De to vi skal 

jobbe med er barns trivsel og medvirkning. Her 

ønsker vi å synligjøre litt hvordan vi jobber med 

disse to temaene i hverdagen. 



Viktige datoer i Mars: 

• 01.03—Ajlena starter hos oss på Vestavind 

• 08.03—Kvinnedagen 

• 10.03—Karneval 

• 15.03—Barnehagedagen 

• 23.03—Ergoterapeut studenter kommer (Veronica og Rikke) 

• 25.03—Miljødag 

• 30.03—Elias har bursdag 

Ytterklær 

Vi begynner å nærme oss vår, men det er 

fortsatt kaldt og våte dager. Det er derfor 

viktig å fortsatt ha varme klær, i mars hvis 

solen kommer frem kan det være på tide 

med en vårdress med litt lettere sko. 

Sjekk også kassen om det er nok skriftetøy.  

Takk for hjelpen! 

Søvn 

Nå begynner våren å komme snikende og vi 

ser at mange begynner å svette litt i  

soveposene. Snart kan dere begynne å tenke 

på litt tynnere pose når været begynner å bli 

bedre. Etter en lang og kald vinter ønsker vi 

også at dere tar med vogn hjem en fredag 

for å sjekke at vognen er ren og har nok luft 

i dekkene  


