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Månedsbrev februar 

Avdeling Øst 

 

Da var første måned vel overstått og vi er kommet til årets korteste, men samtidig den 

travleste måneden, nemlig februar. Vi kommer til å fortsette med Hakkebakkeskogen, noe 

som fenger barna veldig. «Barnas interesser skal fremmes gjennom tema og prosjektarbeid for 

å skape rom for medvirkning og gode læringssituasjoner» (Årsplanen for Tastabarnehagene, s. 

18). Både små og store går rundt og synger på sangene og flere av barna gjenskaper scener fra 

fortellingen gjennom rollelek.  

 

Februar er som nevnt en travel måned med mye som skjer, det 

første som står for tur er samenes nasjonaldag (6.februar). Vi skal 

markere dette allerede 3 februar, da skal førskolen ha ansvar for 

fellessamlingen. De skal dramatisere «Reven og Kråka», som er 

et samisk eventyr om en rev som lyver til seg eggene til kråka. 

Utenom det skal det lages flagg og samisk brød. Vi skal bli kjent med fargene i flagger; rød, 

gul, grønn og blå. Fargene har hver sin mening, sirkelen symboliserer sola(rød) og månen 

(blå), det grønne og gule skal forestille dyrene og naturen i samisk kultur. «Barnehagen skal 

synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det 

samiske mangfoldet» (Rammeplanen, s. 9, 2017).  

 

Like etter vi har snakket om samisk kultur blir det boller og 

fastelavn. Opprinnelig betegnet altså fastelavn kvelden 

før askeonsdag, som innledet den 40 dager langfasten i forkant 

av påsken. Etter hvert ble fastelavn en betegnelse for en periode 

på tre festdager som innledet fasten, nemlig 

fastelavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag (SNL, 2021).  

 

https://snl.no/askeonsdag
https://snl.no/fastelavn
https://snl.no/h%C3%B8ytidsdager
https://snl.no/bl%C3%A5mandag
https://snl.no/fetetirsdag
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Vi skal avslutte måneden med karneval. I forkant av det vil vi pynte avdelingen, lage katta i 

sekken og karnevalskatter. Katta i sekken er det barna som skal få 

medbestemme, altså «å lære og bestemme sammen med andre gjennom 

å lytte og kommunisere for å oppnå felles enighet om en beslutning 

som skal tas» (Årsplanen for Tastabarnehagene). På karnevalet blir det 

fellessamling, musikk, dans, pølser og gele! Vi gleder oss! Fint om alle 

kommer i kostymet slik vi unngår tidsbruk på å kle opp alle barna       

 

Bursdager i februar: 

- 19.februar fyller Nora 4 år! 

- 20.februar fyller Mille 4 år! 

 

 

 

Viktige datoer i februar: 

- 3.februar – siste frist for vinterferielappen 

- 10.februar – Førskolen skal på maritime museum 

- 24.februar – Karneval 

- Uke 9 – vinterferie 
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Tilbakeblikk på januar måned 

Januar startet med en avdeling preget av Hakkebakkeskogen, 

for dette er som dere alle vet nå hovedtemaet vårt frem til 

sommeren. Dette er et tema vi vet fenger barna, noe vi ser 

gjennom hverdagen. Vi startet med å bli kjent med 

Hakkebakkeskogen ved å lese boken. Fokuset i januar fra 

fortellingen var mus; klatremus, skogmus, og stabbursmus. 

Det første vi leste om var «det store møtet i skogen», her ble vi 

kjent med dyrene. I det kapittelet var det snakk om lover i 

Hakkebakkeskogen, i den forbindelse lagte vi «Lov for barna 

på avdeling Øst» hvor alle, både store og små, har signert på at 

dette skal vi følge. Vi har også sett spillefilmen og film av teaterforestilling.  

 

Bestemor skogmus som flyr av sted med paraplyen sin fikk også mye oppmerksomhet av 

barna, det resulterte i at vi lagte paraplyer av kaffefilter og vannmaling, tok bilder av alle og 

fløy av sted. 
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Utenom Hakkebakkeskogen har vi laget nyttårsraketter, hatt yoga, gått på turer, spist mye god 

mat, hatt fellessamling, arbeidet hardt på miljødagen og begynt med forberedelser til samenes 

nasjonaldag nå i februar. Førskolen har begynt med svømming hver mandag og de har vært på 

bytur og besøkt «Eventyrborgen». I november var det lesekonkurranse her på huset, 

Lesekorken 2022, gjett hvem som vant?! Det var oss på Øst juhuu! Nord måtte derfor 

overrekke vandrepokalen til oss og vi skal på bibliotekstur engang i nærmeste fremtid. 
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Til slutt vil vi minne om å sjekke klær jevnlig, både inne og ute klær. Pass på at barnet ditt har 

det som trengs etter været. Den siste fredagen i hver måned skal dresser og regntøy tas 

med hjem for sjekk og vask.  

 

 

Med vennlig hilsen Anette, Anette, Katrin og Mariann 


