
 MÅNEDSBREV MARS 2021 

 Avdeling Øst 

 
 

Tilbakeblikk på februar 

I februar har vi gjort mye kjekt her i barnehagen. Vi fortsatte med vinter som 

tema, og har hatt noen fantastiske vinterdager, men vi har også markert 

samefolkets dag, fastelavn og hatt karneval.  

 

Som en del av markeringen til Samefolkets dag har vi snakket om samene i 

samling. Vi har fargelagt flagget, og gjort oss kjent med betydningen bak dette. 

Vi har også laget lavvoer. På selve dagen koste vi oss med filmen "hvis jeg var 

deg" og lekte reinsdyr som vi prøvde å fange med «lasso». På grunn av 

strømbrudd i barnehagen fikk vi ikke spist Bidos suppe og Gahkku brød på selve 

dagen, men vi koste oss med dette på mandagen etter.  

 

Vi har også hatt karneval i februar. Dette var en veldig kjekk dag, med kjekke 

kostymer, musikk og dans. Vi slo katta ut av sekken, der alle fikk en liten 

sjokolade. I tillegg koste vi oss med pølser til lunsj.  

 

Mandag 15. februar var det tid for feiring av fastelavn. Vi laget flotte 

fastelavnsris og spiste boller med krem og syltetøy        

 

Februar har som sagt vært en veldig fin vintermåned. Vi har vært så heldige å 

ha snø og fint vær store deler av måneden. Vi har kost oss med aking og lek i 

snøen. Og selv om det er veldig gøy med snø og aking var det noen som ble litt 

ekstra glad når snøen forsvant og vi kunne finne frem syklene igjen        

 

Svømming har vert et av ukas høydepunkt for førskolebarna. Barna får tett 

oppfølging da de er 6 barn i bassenget og 2 instruktører. Så dette er noe de får 

veldig stort utbytte av. Både vi voksne på avdelingen og instruktørene er veldig 

imponert over hvor engasjerte, lærevillige og trygge barna er i vannet. Vi gleder 

oss til de resterende 3 mandagene med svømmeopplæring. 



Mars 
Tema 

«Natur og miljø» 

Barnehagedagen 9. mars har i år fokus på natur og miljø med slagordet «Små steg for 

kloden». Vi har derfor valgt å bruke mars måned på å jobbe med dette.   

 

Mål 

- Tilegne seg kunnskap om hvordan vi som mennesker kan ta vare på naturen.  

Sosialt mål 

- Inkludering- Akseptere hverandre for den de er 

 

Sanger og regler:  
• Haren uti gresset 
• Blomster små 

  

Nøkkelord:   
Vår, sol, spire, gro, knopper, blomster, natur, 
miljø, detektiv.  

Eventyr/historie/bok:   

• Blekkulf blir miljødetektiv  

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

Endelig er det mars og våren er her! Barnehagedagen 9. mars har i år fokus på 

natur og miljø. Vi synes dette var et viktig og spennende tema og ønsker derfor å 

bruke hele måneden til å jobbe med dette.  

 

På selve dagen, 9. mars, skal vi ut på tur og plukke boss i nærmiljøet. Vi tar på 

oss plasthansker og tar med poser og kaster bosset når vi kommer til 

barnehagen. Vi opplever at dette er noe barna allerede er opptatt av når vi er 

ute på tur.  

 

I tillegg til å plukke boss når vi er ute på tur kommer vi til å ha fokus på å 

sortere boss her i barnehagen. Vi sorterer matavfall, restavfall og papir.  

 

Mot slutten av måneden vil selvfølgelig også ha fokus på påsken. Vi kommer da til 

å lage noe påskepynt og ha samlinger hvor vi har påskens budskap som tema. 

 

 

 



 

Bursdager i mars 

Therese 6 år søndag 7. mars! 

Kenan 6 år onsdag 10. mars!  

Elias 4 år lørdag 27. mars! 

Emil 5 år tirsdag 30. mars! 

Sigrun 5 år tirsdag 30. mars! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer 

• Fredag 12.mars Levere påskelappen 

• Tirsdag 9. mars Barnehagedagen  

• 21. mars Rockesokk dagen 

Påsken: 

Mandag 29. og tirsdag 30. mars har barnehagen åpent 7.30-16.30 

Onsdag 31. mars har barnehagen åpent fra 7.30-12.00 

1.-5. april er det påske og barnehagen holder stengt! 

Planleggingsdager: 

Tirsdag 6. april og onsdag 7. april er det planleggingsdager. 

Barnehagen er stengt disse dagene!  

 

 



 

Annen informasjon  

• 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 ☺  


