
Mars 2023 

 

Nå har vi jobbet med temaet fugler i to måneder, og dette har vært et tema som har slått 

godt an. Som vi skriver i årsplanen vår, så ønsker vi å inspirere barna til å søke ny kunnskap 

gjennom å undersøke og forstå sammenhenger, så vi har hørt på fuglelyder, og snakket 

masse om fuglene i samling, og vi har vært på tur på leting etter fugler og kjente fuglelyder. 

Vi har undret oss over hvor fuglene er om vinteren eller når vi ikke ser de, og svaret som 

gikk igjen blant barna var Spania      . 

Vi har i løpet av februar markert samefolkets dag i barnehagen, og vi har hatt karneval. 

Samefolkets dag markerte vi med fellessamling, formingsaktiviteter og fremvisning av ulike 

elementer fra den samiske kulturen. Karnevalet var en superkjekk avslutning på 

vintermånedene før vi går inn i første vårmåneden mars! 

De neste måneden vil vi arbeide ekstra mye med noe vi vet betyr mye for alle barn: 

. I henhold til Rammeplanen skal barnehagen alltid aktivt legge til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi vil fortsette med det overordnede temaet, 

Hakkebakkeskogen, i arbeidet med temaet om vennskap. Vennskap er noe vi kontinuerlig 

arbeider aktivt med å implementere i barnegruppen hver eneste dag, men likevel ønsker vi 

trekke dette frem som et eget tema de neste månedene for å synliggjøre det ekstra for 

barna. Vi vil ta utgangspunkt i bøker, sanger, undring og gode samtaler med barna om hva 

en venn er, hvordan får vi venner og hvordan behandler vi hverandre? Vi vil reflektere over 

hvordan vi kan ordne opp hvis noe blir dumt, og vi vil utarbeide sosiale regler for vennskap 

på avdelingen. Vi skal sammen ta utgangspunkt i «Hakkebakkeskog-reglene», og lage våre 

egne regler som skal få henge på avdelingen! 

 

Barnehagedagen markeres i mars, og målet med 

denne dagen er å synliggjøre hva vi gjør i barnehagen, 

hva barna får oppleve, lære og erfare i barnehagen. 

Barnehagedagen 2023 markeres 14. mars. 

 

Vi ønsker takke alle som har svart 

på foreldreundersøkelsen! Vi har 

tatt høyde for tilbakemeldingene 

deres i refleksjonsarbeid og vil 

fortsette å bruke dette i 

evaluering av eget arbeid. 


