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Månedsbrev februar 

Hallois! Velkommen til 2022! … rettelse, 2023! Nytt år, nye 

muligheter! Nå er januar over for denne gang, og februar står 

for tur! Slik benevnt i tidligere månedsbrev, har vi i år 

«Hakkebakkeskogen» som tema. For mange barn er dette en 

stor fryd og glede, hvor mange barn allerede kan store deler 

av sangene, reglene og de som bor i Hakkebakkeskogen. Hele 

Eskeland barnehage skal jobbe med Hakkebakkeskogen som 

et felles tema. Hver avdeling legger opp til sitt eget opplegg, 

men storbarnsavdeling samarbeider oss imellom, slik at alle 

får gode tips og idéer som kan skape best mulig utvikling hos 

hvert enkelt barn Årsplan for Tastabarnehagene, s.16, 2023).  

I januar hadde vi hovedfokus på dyret «mus», mens i februar skal vi ha hovedfokus på dyret 

«hare». I den forstand vil vi da snakke om haren, Bakermester harepus og synge de ulike 

sangene som er knyttet opp mot Hakkebakkeskogen og haren. Vi vil også finne ut hvor haren 

bor, hva skjer med pelsen om vinteren? Hvordan ser sporene ut til haren? Lager haren noen 

lyd? Og hva spiser haren? Slik benevnt i «Årsplanen for Tastabarnehagene», er alle barn ulike 

og har ulik tilnærming til læring. Barn lærer og erfarer med hele kroppen, og ved å bruke alle 

sansene Derfor legger vi opp tilnærming for læring på ulik plan gjennom samling, sang, 

digitale verktøy, forming og fortelling. Gjennom å undersøke, oppdage, forstå sammenhenger 

og utvide perspektivene og deres horisont – tilegnes ny kunnskap (Årsplan for 

Tastabarnehagene, s.16, 2023).  
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INFO: 

• Samefolkets dag 6. februar 

• Karneval uke 8 

• Vinterferie uke 9 – vinterferielapper vil deles ut. Frist for innlevering står på lappen! 

 

 

 

 

 

«det er til barns beste av vi skaper rom og tid for lek i barnehagene våre. Slik årsplanen for 

Tastabarnehagene benevner, er lek nøkkelen til en god barnehagehverdag. For i leken 

snakker vi samme språk. Lek er allsidig og full av utviklingsmomenter hvor lek fører til 

forståelse, vennskap, og utjevner språklig- og kulturelle ulikheter»  

(Årsplan for Tastabarnehagene, s.11, 2023) 

 

BURSDAGER I FEBRUAR: 

• THOMAS: 02.02.18 – 5 ÅR!! 

• YLVA: 11.02.18 – 5 ÅR!! 
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Tilbakeblikk 

Januar kom og gikk like fort som Reodor Felgens Il Tempo Gigante utstyrt med V12 motor 

og den super duper hemmelige oppfinnelsen – superretometerfordeleren. 

Nok om bilen fra Flåklypa, og fra alvor til tøys – katta med slips. Okei, fra tøys til alvor. 

I januar har vi gjort mye forskjellig. Vi har først og fremst ribba hele avdelingen for julepynt 

og ommøblert hele avdelingen slik at vi kunne bane vei for Hakkebakkeskogen. Det fysiske 

miljøet barn oppholder seg i, både inne og ute, har en stor betydning for barns læringsprosess 

og om det fanger deres interesse. Derfor skal innemiljøet stadig omformes etter 

barnegruppens behov, interesser og temaet (Årsplan for Tastabarnehagene, s.16, 2023). I 

form av dette, har vi skapt et miljø inne på avdelingen som kan minnes om 

Hakkebakkeskogen. Vi har laget et kjekt miljø og utarbeidet de allerede etablerte lekesonene 

med tema og farger fra Hakkebakkeskogen. I Tastabarnehagene og Eskeland skal vi fortsatt 

tilstrebe å skape gode samspillsarenaer der barn er i interaksjon med hverandre og potensielt 

god lek blir til, hvor de voksne støtter deres samarbeid og kommunikasjon (Årsplan for 

Tastabarnehagene, s.15, 2023). 

Vi har også malt et gigantisk tre, hvor barna selv hjalp til med å pynte treet med grønne og 

fine blader i form av malt håndavtrykk og sirkelformede svamper. 

Ikke nok med det, så har vi hatt fine formingsaktiviteter som omhandlet temaet 

Hakkebakkeskogen, fine samlinger hvor vi har lært oss de ulike tegnene (NMT: Norsk Med 

Tegnstøtte) for de ulike dyrene fra Hakkebakkeskogen, hvor alle på avdeling Nord er 

superflinke! Vi har også sett Hakkebakkeskogen filmen, snakket om ulike typer mus, og 

musespor. 

Og sist, men ikke minst! Så har vi endelig hatt fellessamling med alle avdelingene hvor alle 

avdelingene skulle fremføre en sang hver. Avdeling Nord fremførte «Her kommer Klatremus 

Lillemann».  
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GRATULERER DU HAR LEST HELE 

MÅNEDSBEVET! SÅ KJEKT! 

 

Hvis du har kommet så langt, send oss gjerne en tommel opp på avdelingstelefonen for lest 

månedsbrev! 

 

Mvh 

Cathrine, Nora, Jorunn, Helena og Mike.  

 


