
Månedsbrev for februar 2023  

 avd. Vest 
 

 

Da var januar over og vi går inn i februar, tiden går fort i godt lag! 

Som dere gjerne vet har Eskeland barnehage valgt et felles tema for hele barnehagen, 

«Hakkebakeskogen», dette kommer vi til å jobbe med frem til sommeren. Vi har allerede 

gjennomført en rekke med formingsaktiviteter koblet til dette temaet. Dette er noe vi 

kommer til å fortsette med. Vi ser at slike aktiviteter er noe barna synes er veldig gøy og 

spennende. De får utforske ulike teksturer, farger og materialer. Det er også en veldig god 

arena til å trene på egenskaper som konsentrasjon, tålmodighet og finmotorikk m.m. Mange 

synes at det er veldig gøy å vise mamma og pappa de fine kunstverkene de har laget. 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 

behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, 

har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.» 

       Rammeplan for barnehage, 2017 

Ser vi at det er noen aktiviteter som barna liker ekstra godt, gjør vi gjerne mer av det samme, 

repetisjon er viktig! Dette kan være en av måtene barna kan være med å påvirke sin egen 

hverdag. 

Vi har laget en ny «samlingskoffert» på avdelingen som vi kommer til å fortsette å bruke. 

Denne består av ulike sanger og konkreter knyttet til «hakkebakkeskogen» samt sanger og 

konkreter som passer til årstiden. Samlinger er noe samtlige barn på avdelingen liker godt. 

Det er veldig gøy med musikk og bevegelse. Det er samtidig en veldig god «språklig arena», 

hvor barna tar til seg masse inntrykk og de får koblet ord og sanger opp til konkreter.  

 

Vi kommer også til å henge opp «snakkeplakater» med bilder fra Hakkebakkeskogen-
fortellingen. Som «Årsplan for Tastabarnehagene» sier;   

«Språkmateriell som lages knyttes blant annet til temafordypning og prosjekter barna 
møter i hverdagen, slik at språkarbeidet vårt blir et viktig stillas for barnas felles lek».  

 
Dette henges opp i barnas høyde, hvor vi voksne sitter sammen med barna og snakker om 
bildene på plakatene, og benevner elementer fra disse gjentatte ganger. Barn må gjerne 
høre ett ord veldig mange ganger før de kan ordet, og enda flere ganger før de begynner å 
bruke det selv. Derfor er det viktig at vi som voksne rundt barna gjentar gang på gang, for at 
de skal få en best mulig språkutvikling. I samtalene om bildene utvider vi barnas enkle ord til 
å bli enkle setninger for å utvide deres ordforråd.  
 



 

6. februar er det Samefolkets dag. Denne vil vi markere i barnehagen. Vi vil ha ulike 

aktiviteter som å male det samiske flagget, høre samisk musikk, matlaging, samling hvor vi 

viser bilder og konkreter og til slutt, fellessamling for alle avdelingene i regi av 

førskolegruppen. 

 
«Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt 
og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.»   

Rammeplan for barnehage, 2017  
 
 
 
 
 
 
 
Videre vil vi også legge inn forberedelser til karneval 24. februar. Vi vil spille musikk med 
sambarytmer, lage karnevalsmasker, rytmeinstrumenter og ulik pynt for å lage en avdeling 
som er klar for karneval:) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer i februar: 

• Markering av samefolkets dag mandag 6. februar 

 

• 15. februar markerer vi fastelavn. Denne datoen inviterer vi alle foreldre og 

barn til hjemmelagde boller og kaffe. Det vil komme mer info om 

arrangementet når det nærmer seg. 

 

• 24.februar er det karneval. Vi ønsker at alle kommer ferdig utkledd til 

barnehagen.  

 

• Uke 9 (27. februar – 3. mars) er det vinterferieuke. Det vil bli delt ut en lapp 

for vinterferieuken hvor vi håper alle snarlig leverer inn utdelt lapp. 

 

• Vil igjen minne om at alle klær som tas med til barnehagen må merkes med 

navn. 

 

• Vi anbefaler at alle abonnerer på hjemmesiden slik at dere ikke går glipp av 

månedsbrev, nyheter og bilder m.m. 

 



Tilbakeblikk på januar 

Vi startet januar med temaene hakkebakkeskogen og vinter. Gjennom samlinger presenterte 
vi rim og regler som «snøkrystaller» og «fem små snømenn» for å nevne noen. Gjennom 
gjentakelse og observasjon ser vi at barna lærer seg mer og mer reglene og bevegelsene som 
hører til.  

 

«Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna 
leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord.» 

 Rammeplan for barnehagen 2017. 
 

Januar ble en måned med masse vær, akkurat som forventet       

Dette ble spennende med tanke på at vi skulle bli kjent med “vinter”. Vi fikk være ute i snø, 
hagl, regn og klart vær med kulde og sol. Det er noe med å oppleve at været i Stavanger 
innebærer mye forskjellig. Vi prøver å være mye ute og barna har fått oppleve en stor 
variasjon av vær i barnehagen. 

 
«Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal 

bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.» 
 Rammeplan for barnehagen, 2017 

 
Vi har hatt en rekke formingsaktiviteter knyttet til temaet hakkebakkeskogen, vi har blant 

annet laget Mikkel rev og Bakemester Harepus. Disse kunstverkene henger vi opp på veggen 

på avdelingen i første omgang. Velkommen skal dere være for å ta en titt.  

 

«Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker 

ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å utrykke seg estetisk.» 

 Rammeplan for barnehagen, 2017 

 

 

Januar har bestått av mange spennende dager, med masse forskjellige aktiviteter. Vi har en 

barnegruppe som er i stadig utvikling. Samtlige barn viser god utvikling og det er veldig 

spennende å følge med på. På avdelingen varierer vi ofte mellom voksenstyrte aktiviteter og 

aktiviteter hvor barna styrer mer selv og vi ser at dette er noe barna har godt utbytte av. Det 

er viktig at barna får prøve ut ting på egenhånd. Den barnestyrte leken på avdelingen består 

for det meste av parallell lek, hvor de gjerne ikke leker sammen, men heller ved siden av 

hverandre. Men den siste tiden ser vi at det er mer og mer samhandling mellom barna i 

leken, noe som er veldig gøy. Vi voksne er alltid tilgjengelige for barna, vi er ofte med i leken 

sammen med barna, men vi prøver å ikke ta over leken, det er barna som skal være 

drivkraften i leken med voksenhjelp der det trengs. Slik får barna lov og rom til å utforske og 

prøve ut ting selv. Vi fungerer som «støttende stillas» for barna hvor vi er tilgjengelige for 

barna og støtter opp under deres utforsking, utvikling og lek. Vi observerer mye og er 

tilgjengelige og vi hjelper om det er noe som er vanskelig. 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha en flott februar måned!  
Hilsen fra Thuy, Nina, Fredrik og Stine 


