
MÅNEDSBREV FEBRUAR 2021 

 Avdeling Øst 

 
 

Tilbakeblikk på januar 

 

I januar har vi hatt vinter som tema. Vi har fått oppleve flere ulike typer vinter 

denne måneden, noe som er spennende da vi ikke alltid har den klassiske hvite 

vinteren her i Stavanger       Vi har nå i løpet av januar fått oppleve både snø, 

regn, is og sol.  

 

I starten av måneden snakket vi mye om is. Vi laget iskunst som vi pyntet med 

ute i trærne og vi laget istapper av sølvfolie og glitter som vi kunne pynte med 

inne på avdelingen. Vi fikk også en smakebit på snøen før vi virkelig fikk oppleve 

is. Etter litt snø og regn ble det kaldt igjen og hele uteområdet til barnehagen 

var dekket med is. For å unngå personskader tok vi oss noen dager inne til isen 

var borte. Det var mye kjekk lek inne disse dagene. Vi ser at barna på øst er 

veldig glad i konstruksjonslek.  Det ble bygget fly og flyplass, roboter og 

mobiltelefoner som ble flittig brukt i leken. Noen av barna var veldig fornøyde 

med hele dager inne, mens andre savnet å leke ute i frisk luft og med større 

plass til å bevege seg.  

 

Da isen smeltet, og vi kunne bevege oss trygt ute var det tid for turdag. Vi 

pakket med oss mat og drikke og gikk til en liten leirplass like ved Vardeneset 

fyr. Her er det gapahuk, bålplass og gode muligheter for å bruke kroppen. Snøen 

kom også tilbake denne dagen og vi koste oss ute med tomatsuppe og pasta som 

var laget på bålet. Vi hadde det så kjekt her at her må vi nok gå på tur flere 

ganger.  

 

Snøen ble liggende, og vi har i slutten av januar og starten av februar fått kost 

oss masse med aking og lek i snøen. Og hvis vi skal stole på værmeldingen ser det 

ut som at vi kan fortsette å kose oss i snøen en stund fremover        

 



Februar 
Tema 

«Meg selv og vinter» 

Mål 

- Bli kjent med den norske vinteren 

Sosialt mål 

- Vente på tur 

 

Sanger og regler:  
• 5 små snømenn 
• Det snør, det snør 

  

Nøkkelord:   
Vinter, frost, snø, is, istapper, akebrett, ski, vente 

Eventyr/historie/bok:   

• Ti små vennebøker- vente på tur 

• Eventyret om hvordan snøen fikk farge  

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

Februar er den siste vintermåneden, og vi kommer til å fortsette å ha vinter som 

tema. I tillegg er det mange spennende ting som skjer i februar. Vi har allerede 

begynt å snakke om og lære om samene, da vi skal markere Samefolkets dag 

fredag 5. februar. Bare en uke etter- fredag 12. februar er det tid for karneval. 

Vi opplever at barna er veldig glade i å kle seg ut, så karneval blir nok et stort 

høydepunkt. Vi ønsker ikke at noen skal føle på et kjøpepress i forhold til 

kostymer og minner derfor om at det enkle er ofte det beste        

Mandag 15. februar markerer vi fastelavn her i barnehagen.  

 

 

I februar kommer vi til å fortsette fokuset på det å vente på tur. Vi ser 

fortsatt at en del av barna kan ha et ønske om at alt skal skje «nå med en gang», 

og det kan være vanskelig å la andre snakke ferdig før man selv tar ordet. Vi 

ønsker at alle 19 barna på avdelingen skal oppleve at de blir sett og hørt, og vi 

ser derfor behovet for å fortsette å jobbe med dette fremover.  

 

 

 



 

Bursdager i februar 

Hannah 6 år onsdag 24. februar!  

 

 

 

 

 

 

Covid-19 informasjon  

Jeg vil minne dere på at det fortsatt kun skal være to foreldre i garderoben 

samtidig. For å unngå trengsel og ventetid er det derfor viktig at alle prøver så 

langt det er mulig å bruke kortere tid ved henting og levering.  

 

Vasking og spriting av hender gjelder både barn og voksne som kommer inn i 

barnehagen.  

 

Dersom dere synes det kan bli travelt med beskjeder og slikt i garderoben er vi 

alltid tilgjengelig på sms og telefon i løpet av dagen       

 

 

 

 

Viktige datoer 

• Fredag 5. februar Markering av Samefolkets dag (6. februar) 

• Fredag 12. februar Karneval- kom gjerne i kostyme 

• Mandag 15. februar Fastelavn  

 

Mandag 1. februar – Svømmeopplæring for førskolegruppen starter!  



 

Annen informasjon  

• De fleste dagene starter med samling 9.15. Dersom barnet ditt kommer 

senere enn dette i barnehagen ønsker vi beskjed.  

• Tirsdag er turdag og vi går fra barnehagen senest 9.30. Vi ber om at 

barnet er i barnehagen i god tid før dette. Vi starter påkledning i 

garderoben kl 9.00, og det vil derfor være større trengsel i garderoben 

dersom barnet blir levert i tidsrommet 9.00-9.30.   

• Det er viktig at barnet har godt med klær i barnehagen. Husk både dress, 

regntøy, fleece, lue og votter.  

• Husk å sjekke jevnlig at barna har skiftetøy i barnehagen. 

• Ta med regntøy og dresser hjem til tørk dersom dette er vått. Trange 

garderober gjør at klærne ikke tørker fort nok når det henger i 

barnehagen. 

• Det er fint hvis alle kan hjelpe sitt barn med å holde orden i garderoben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  


