
 

Fjøset 
2023 

Mars og April 

Da er vi kommet frem til den første vårmåne-
den, Mars.  

I mars og i april skal vi fortsette med å bli 
kjent med fantastiske dyr gjennom eventyrene 
og bøkenes verden. Vi vil i løpet av våren bli 
bedre kjent med boken «Lille larven Aldrimett» 
av Eric Carle. Gjennom høytlesning, lydbok, for-
mingsaktiviteter, dramatisering, fakta og sam-
taler  vil vi bli bedre kjent med sommerfugl og 
de ulike mattypene som nevnes i boken. Ellers 
skal vi også ha fokus på påske og vår. De to 
første ukene i mars vil vi ha fokus på boken og 
de to siste ukene i mars ha påskeforberedende 
aktiviteter. I april vil vi se og erfare hva som 
skjer i naturen om våren, at det spirer og gror, 
samtidig som vi arbeider videre rundt boken 
«Den lille larven Aldrimett.». 

Fra rammeplanen 

«Barnehagen skal la barna få kjenn-

skap til fortellinger, tradisjoner, ver-

dier og høytider i ulike religioner og 

livssyn og erfaringer med at kulturelle 

uttrykk har egenverdi. Barnehagen 

skal skape interesse for samfunnets 

mangfold og forståelse for andre 

menneskers livsverden og levesett.»  

Påske og vår 

Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden. Den feires til 

minne om Jesus død og oppstandelse. 

Vi i barnehagen forteller påskebudskapet på en enkel og barne-

vennlig måte. Vi har like mye fokus på vår, nytt liv i naturen og 

andre påsketradisjoner, som skitur, turer i skogen, kylling, appel-

sin og kvikklunsj. 

Vi lærer barna om våre påsketradisjoner og våren gjennom samtaler, fortellinger, 

dramatiser, sanger og forming. 

Vi går turer, har påskefest for alle avdelingene og påskefrokost med dere foresatte. 

Regner også med at påskeharen stikker innom en dag. 



BURSDAGER I  

MARS OG APRIL 

 

Vi gratulerer 

17. mars 2023   

Thiago blir 6 år 

  

Viktig informasjon 

 14. mars—Nasjonal barnehagedag 

 31. mars: Påskefrokost kl. 0730—0900 

 Påskestengt:  

   - 5. april . Barnehagen stenger kl. 12 

  - 6. april .  Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 

  - 7. april.  Langfredag. Barnehagen er stengt. 

  -10. april. 2. påskedag. Barnehagen er stengt. 

 11. april. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

 Personalet på Fjøset 

 Marianne har ferie 1.—3. mars i 
vinterferieuken og 3.—4 april i pås-
keuken. 

 Marianne er på seminar 29. mars.  

Sanger, rim & regler i mars og april: 

Sanger: 

 Sommerfugl sang, En liten kylling, Lille 
larven Adrimett sang, Nå skinner sola 
i vinduskarmen 

Regler: 

 Epler og pærer, Sommerfuglen Jompa 

Bøker: 

 Lille larven Aldrimett, Apestreker, 
Store Kylling og påskeharen 

Farger: 

 Gul og grønn 

Motorisk aktivitet: 

 Hoppe, krype og hinke 



 

Tilbakeblikk på februar 2023 

 
Februar har vært en måned med mye sykdom hos både barn og voksne. Dette har medført 
til at planlagte aktiviteter og planer har blitt endret på og tilpasset bemanningen på avde-
lingen. 

Vi har gjennom høytlesning, sang, dramatisering og formingsaktiviteter arbeidet med his-
torien om skinnvotten, og vi har blitt kjent med samefolket gjennom bilder, film, sang og 
joik. 

Februar måned startet med å markere Samefolkes dag.  Denne dagen ble markert ute 
med bålpanne og pinnebrød, lassokasting, reinsdyrkjøtt, joik og dans. 

Selv om det har vært sykdom blant personalet har vi klart å jobbe i grupper. Grønn grup-
pe har blant annet laget artige frosker av håndavtrykk. Denne gruppen har ikke fått alle 
turene som var planlagt, men istedenfor har vi hatt motorisk lek i gymsalen. 

Takk til FAU som arrangerte en fin fastelavenskafe. I den anledning laget barna flotte 
fastelavensris som de fikk med seg hjem 

Måneden ble avsluttet med karneval. Barna var kledd ut etter egent ønske og de fikk vise 
seg frem for alle i et felles arrangement med de andre avdelingene i gymsalen. Vi slo på 
pinjata og koste oss med litt godterier. 

Vi ønsker dere alle noen flotte vår-
måneder! 

Hilsen Ceu, Sesilia, Marit Lovise, 
Åshild, Afra og Marianne 

  

Skolegruppen 

I februar har vi i språksprell jobbet 
med stavelesdeling. Vi klapper og teller 
hvor mange stavelser det er i f.eks. 
navn, dyr, frukt m.m. Vi har jobbet med 
formene firkant (kvadrat/rektangel), 
trekant og runding (sirkel). 

Overgangssekken har vi begynt å gjøre 
oss kjent med. Det er en sekk som alle 
skoler og barnehager har fått tildelt. I 
den er det en bok, eventyr, sanger, hop-
petau og et idehefte. Denne sekken skal 
barna møte igjen på skole og SFO. 

Plan for mars/april: 

Mandag 6/3 er siste gang på svømming. 

I Språksprell fortsetter vi litt med sta-
velsesdeling, og går så videre på for-
lydsanalyse (første lyd i hvert ord). Vi 
skal lytte og kjenne på ordet. 

Vi fortsetter å gjøre oss kjent med inn-
holdet i overgangssekken. 


