
Månedsplan for februar for avdeling 

Bakken:         

Vi fortsetter med fortellingen om Skinnvotten også i februar. 

Januar måned kom og gikk så altfor fort, og vi hadde så 

mange spennende ting på tapetet som vi ikke fikk gjort. 

Vi vil ha litt mer fokus på formingsaktiviteter denne 

måneden – det blir «fra inntrykk til uttrykk» - alt i lys av 

fortellingen vår. 

 

16. februar arrangerer vi karneval i Smiene barnehage. 

Her tenker vi det er selvvalgt utkledning, MEN kanskje  

utkledd som noen av figurene i eventyret vårt. 

 

Vi har lagt varm lunch til tirsdagene fremover, slik at vi har 

flere dager å spille på dersom vi ikke klarer det denne dagen. 

 

Info angående det vi deler på nett: 

Det er strenge retningslinjer for personvern - for hva vi kan 

dele på nettet fra hverdagen i barnehagen. 

Det betyr i praksis at vi ikke kan legg ut bilder av enkeltbarn eller der barn kan gjenkjennes. Vi vil derfor kun dele bilder som dokumenterer livet i barnehagen, 

det vi gjør, hva vi lager og hvor vi går og hva vi finner. 

       Elin har dessverre måtte «kaste inn håndkle» for en periode fremover. Vi har derfor inne vikarer hver onsdag. 

 

Hver mandag: 

Avdelingsmøter 

Bakken/Myrå på 

formiddag/ 

ettermiddag 

 

 

Hver tirsdag 

Varm lunch 

 

Deler gruppen 

ute/inne 

1. 

Hver onsdag er 

det 

aldersinndelte 

grupper på tvers 

av avdelingene. 

 

2. 

Hver torsdag 

Samling og tur 

 

 

3. 

Hver fredag 

Sangsamling 

Bevegelseslek 

Kos 

 

6.  

Samenes 

nasjonaldag 

 

7. 

 

Deler gruppen 

8. 

 

Grupper på tvers 

 

 

 

9. 

 

Samling og tur 

10. 

Vi baker boller 

med tema fra 

fortellingen vår 

13. 

Avdelingsmøter 

Bakken/Myrå  

14. 

 

Deler gruppen 

15. 

Vi forbereder og 

pynter 

avdelingen 

 

 

16. 

Vi arrangerer 

KARNEVAL. 

 

17. 

Vi baker boller 

til mandag - 

kanskje det blir 

frosk – rev – 

mus – ulv eller? 

20. 

Avdelingsmøter 

Bakken/Myrå  

Bollemandag 

med krem og 

syltetøy       

21. 

 

Deler gruppen 

22. 

 

Grupper på tvers 

 

 

 

 

23. 

 

Samling og tur 

24. 

 

Sangsamling 

Bevegelseslek 

Kos 

 

27. 

Avdelingsmøter 

Bakken/Myrå 

28. 

 

Deler gruppen 

 

 

Og plutselig ble 

det mars og 

kanskje litt vår 
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