
  Hei alle sammen       

Da er vi kommet til første vårmåned og påske tiden nærme seg. Månedens tema for mars er: 

FAMILIE OG HUSET MITT, Barnehagedagen med tema» liten og stor» 

I forbindelse med måneds tema skal vi jobbe med ulike formingsaktiviteter.  Vi skal jobbe også 

med påske og få kjennskap til påsketradisjoner. Påskens budskap vil trekke inn i under samling, 

hvor barna skal lærer om påske gjennom bøker og videoer som omtaler påsken. Vi vil også lære 

om påske sanger.  

Vi skal fortsette med varmmat en gang i uken.  

Info om personalet: 

Zana har begynt med 60% og skal prøve 80% i 3 uker - fra uke 9 til uke 11.  

Nina jobbe fremdeles 50%.  

Mia skal ta mamma permisjon fra 17.mars til slutten av august.  

Anzhela har fått jobb og skal slutte med språkpraksis. Vi ønsker masse lykke til Anzhela       

Viktige info om mars:  

Påskeferie er i uke 11. det vil bli levert / lapper om påskefri blir delt ut. 

Litt om måneden som gikk: 

I februar hadde TROLL fokus på «vinter og eventyr». Tirsdag 6.februar markere vi samene 

folkets dag. Det ble en fin fellessamling i gymsalen med joik, lavvoen og samisk sang. Vi har 

også lagt samisk lue.  

Vi har feiret tre bursdager i februar: Frikk, Vilde og Zana. Onsdag 15.02 hadde vi brannøvelse i 

barnehagen, barna reagerte fint og det ble noen blaute sokker hjem.  

I februar markerte vi morsmålsdagen (21.02), karneval (23.02) og fastelavn hvor personalets 

deltar og sunget ulike sanger med forskjellige språk.. Vi lagte fastelavns hvor barna fikk tatt med 

seg hjem. På karneval hadde vi besøk av mange flotte prinsesser, superhelter, pirater og flotte 

ulike dyr. Til lunsj hadde vi pølse med brød, saft, ketchup og sprøløk.  Mandag (20.02) markerte 

vi bollemandag, og ble kjempegod og forsvant på en-to-tre.  

Månedsbrev mars på TROLL. 2023 



Ta kontakt dersom det er noe dere har i hjerte, lurer på og ved behov       

E-post: bawi.khensung.hakha@stavanger.kommune.no 

Telefon: 417 99 810 

 

Ønsker alle en fin mars måned. 

Hilsen fra alle oss på TROLL        

 

 

 


