
 

 

 
   
Da var vi kommet til mars… En måned hvor vi vil jobbe mer med våren, og de fantastiske 

endringene som skjer ute i nærområdet. Så vi satser på at det blir en del varmere i været       
 

Vi vil prioritere å bruke i Lilleskogen, som er lett tilgjengelig og som har mange 
utfordringer terrengmessig. Det er godt å kunne være en del ute i nærmiljøet for å utforske 
og få nye impulser og utfordringer. 
 

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen 
som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.»   
Rammeplan for barnehage, 2017    
 

Det er alltid spennende for barna å se hvordan naturen forandrer seg fra vinterlandskap til 
vår- og sommerlandskap. Vi kommer til å følge med på disse endringene på faste områder i 
Lilleskogen, slik at det blir noe som er kjent for barna, samtidig som det blir noe nytt og 
spennende.    
 

    
 

På samme tid som vi følger med på naturens endringer, får vi også jobbet med barnas 
motoriske utvikling. I Lilleskogen får de trent opp muskulatur, balanse og øye-
fotkoordinasjon. Dette er et flott område med både trær, gressmark, bakke og steiner. Her 
kan alle barna får utfordringer som de både kan jobbe med og som de kan få 
mestringsfølelse av.  
 

«Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, skal barnehagen 
bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper.»  
Rammeplan for barnehage, 2017  

 
 
15. mars markeres Barnehagedagen 2022 over hele landet for å synliggjøre hva barna 
erfarer, lærer og opplever i barnehagen. Tema for dagen er «Vennskap" og slagordet er 
«Vennskap - Du og jeg».  
Å skape vennskap og lære barn å beholde venner er viktig for  
barnet her og nå, og for framtiden. 
Barna skal også få erfare hvordan alle kan lære av hverandre  
og fremme sin nysgjerrighet for likheter og forskjeller. 

           

MARS 2022, 

AVD. SØR 



«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 
være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for 
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig 
som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta 
hensyn til andres behov.» 
      «Rammeplan for bhg., 2017» 
 

Gjennom hele barnehageåret jobber vi for å være det vi kaller «støttende stillas» i leken. Det 
innebærer at vi er aktivt lyttende og til stede i leken for å veilede barna når deres 
lekekompetanse kommer til kort. I fjor og i år har vi tatt utgangspunkt i triangulering, hvor vi 
jobber for at barna skal få trening i å spørre hverandre om de vi være med i leken, finne 
gode alternativer hvis de ender opp i konflikter og hvis vi ser noen blir holdt utenfor. Dette 
er viktige elementer i vennskap. 
 
 
21. mars er det den internasjonale dagen for Downs Syndrom. «Rockesokk» har vært et 
populært fenomen, hvor man tar på seg fargerike og forskjellige sokker. Grunnen til dette er 
at om man setter hælene på sokkene sammen ser de ut som kromosomer. Ved å gå i 
forskjellige sokker er man med på å løfte mangfoldet.   
Denne kampanjen går ut på å spre budskapet om at mennesker med Downs syndrom har 
rett til å bestemme over beslutninger som påvirker deres liv. Ved hjelp av god 
kommunikasjon kan mennesker med Downs syndrom delta i skole, arbeid, samfunn, miljø, 
politikk, sosialt, media og sport. Dere kan lese mer om Downs Syndrom via linken: 
https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdensdagen-for-downs-syndrom  

Vi markerer det med å ha på ulike sokker, og håper alle på avdelingen er med på dette        
 

 
 
 

 

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdensdagen-for-downs-syndrom


Torsdager og fredager uke 12-18 kommer det to ergoterapi-studenter og skal ha praksis hos 

oss. Gjennom praktiske øvelser, observasjoner og aktivitetsanalyser skal studentene lære å 

planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet i grupper som helsefremmende tiltak.  

Dere vil få et eget skriv om dette etter hvert       

Fra 1.-10. mars skal Tastabarnehagene ha vinterutstilling på Tastasenteret med ulike 

kunstverk barna har laget. Kom gjerne innom og se hvilke kunstverk barna i de 6 kommunale 

barnehagene har laget! 

Mot slutten av mars skal vi begynne med påskeforberedelser. Det blir laget noe påskepynt, 

vi prøver oss på påskeeggjakt og vi kommer til å fortelle om påskens historie på en enkel 

måte. 

 

Viktige datoer i mars: 

• 10. mars prøver vi oss igjen på å ha karneval!  

• 15. mars er det «Barnehagedagen 2022». 

• 21. mars er det «Rockesokkdagen».  

Da ønsker vi at alle sammen kommer i barnehagen med to ulike sokker på beina       

Dette for å markere mangfold. 

• Torsdager og fredager uke 12-18 kommer det to ergoterapi-studenter og skal ha 

praksis hos oss. 

• 27. mars blir Zion 2 år. Vi feirer han mandag 28. mars       

 

Tilbakeblikk på februar 2022 

Februar 2022 har vært preget av en del fravær i personalet. Dette har gjort at en del av de 

planlagt aktivitetene har blitt utsatt eller prioritert bort. Det er viktig at vi voksne er til stede 

på en måte som er «til barnas beste», j.fr. Barnehageloven. Å skulle gjennomføre enhver 

pedagogisk aktivitet for å tenke at vi skal gi et «pedagogisk tilrettelagt tilbud», kan ofte bli 

veldig lite pedagogisk. Vi har istedenfor valgt å vektlegge trygghet og ro på avdelingen for at 

barna skal ha en god dag.  

Karneval, som vi hadde planlagt til 18. februar, er utsatt til 10. mars. Da håper vi at 

personalsituasjonen på hele huset er fulltallig, slik at vi kan gi barna en fantastisk og 

innholdsrik dag uten stressa og slitne voksne       

Vi har fått laget litt karnevals-pynt, slik at når det virkelig blir karneval, har vi alt klart på 

vegger og vinduer. Barna laget også rytmeinstrumenter. Disse har de fått bruke for å prøve å 

lage rytmer til musikk og sanger vi synger. Det var spennende!!!  

           



Vi har fått gjort en del av våre planlagte aktiviteter, med turer og aktiviteter ute i snø, regn, 

hagl og sol. Vi har gitt barna en erfaring om at det er kaldt å kjenne på snø og hagl uten 

votter, og at det da smelter på hånden fordi den er varm. 

Vi ser at barna savner Mariann, selv om hun bare er «lånt ut» til avd. Øst for en periode. De 

roper og jubler når de ser henne gjennom vinduet, og når de kommer ut og får prate og kose 

med henne blir de direkte lykkelige! Ekatarina (Katja) er en veldig god «erstatter», men 

ingen slår Mariann       

 

Eventyret «Det lille huset i skogen» har vi hatt flere ganger. Barna er fasinerte av historien, 

og de deltar til en viss grad med tegn og bevegelser ut fra de ulike dyrene og historiens gang. 

Det er spesielt når vi «banker på» (noe vi har lagt til i historien) de er veldig aktive. Da 

banker de i bordet/benken/kofferten/gulvet/hånden, alt ut fra hvor vi har samlingen       Og 

når vi kommer til Her Rev, lytter de veldig til lyden av triangelen, og helt til lyden av klangen i 

triangelen forsvinner… Og de er helt enige i at bjørnen ikke var snill når han satte seg på 

«huset» slik at det ble helt flatt! Det er en helt fantastisk gjeng vi har på avdeling Sør! 

 

 

Da ønsker vi alle sammen en fantastisk god mars måned! 

Hilsen fra Silje, Ekatarina, Tsehai, Halime og Anett 


