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Hallois! Da var februar plutselig over for denne gang, og mars trer inn i rekkene. Vi ser, føler 

og hører at våren kommer krypende frem fra en lang vinterlagring – ENDELIG! Blomstene 

begynner å titte frem, fuglene kommer tilbake fra ferie med 2-3 kolli hver, trærne begynner å 

få blader og barna samt de voksne må begynne å kle seg mindre under utedressene. 

Dere lurer nok på om vi fortsatt har tema Hakkebakkeskogen, og det har vi. Ettersom det er 

god del å gjøre i mars, blir mars som i februar. Det vil være enkelte drypp av 

Hakkebakkeskogen innimellom alt som oppstår i mars. I mars har vi et nytt tema for 

Hakkebakkeskogen og det er: R E V E N 

I mars er det den årlige Barnehagedagen (14. mars). 

Årets tema er bemanning og manglede hensyn til 

barns beste, hvor slagordet for årets tema er: «Liten 

og stor». Tema omhandler betydningen av flere 

ansatte i barnehagen. Vi skal synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen, og 

betydningen av økt bemanning, hvor også markeringen skal sette søkelys på betydningen av 

økt bemanning. Både Rammeplan og Årsplanen for Tastabarnehagene vektlegger betydningen 

av et tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn (Utdanningsdirektoratet, 2017), 

hvor det også blir benevnt i årsplanen for Tastabarnehagene at alle barn skal få et likeverdig 

barnehagetilbud av høy kvalitet (Stavanger kommune, 2022).  
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21.mars er det den internasjonale dagen for Down Syndrom. «Rockesokk» har vært et 

populært fenomen, hvor man tar på seg fargerike og forskjellige sokker. Grunnen til dette er at 

om man setter hælene på sokkene sammen ser de ut som kromosomer. Ved å gå i forskjellige 

sokker er man med på å løfte mangfoldet. Denne kampanjen går ut på å spre budskapet om at 

mennesker med Down syndrom har rett til å bestemme over beslutninger som påvirker deres 

liv. Ta på ulike sokker denne dagen, på denne måten er vi med på å markere Verdensdagen 

for Down syndrom, og viser at vi er veldig like og samtidig helt unike! I Stavangerbarnehagen 

bygger vi felleskap for barn, men også sammen med barn, personalet, foreldre og hele laget 

rundt barnet (Stavanger kommune, 2022), BLI MED! 

Les mer på nettiden Verdensdagen for Downs syndrom 21.3.2022 - Oppsiden Verdensdagen 

for Downs (nnds.no) 

 

 

 

 

 

 

 

https://nnds.no/rockesokk/
https://nnds.no/rockesokk/
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Bursdager i mars 

➢ 4. mars fyller MAJA 4 ÅR!!!!  

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer  

o 11. mars – PÅSKEFERIELAPP DELES UT 

o 14. mars – BARNEHAGEDAGEN 

o 21. mars – ROCKESOKK (TA PÅ FORSKJELLIGE SOKKER) 

o 23. mars – ERGOSTUDENTER KOMMER PÅ PRAKSIS  

o 24. mars – SISTE FRIST FOR Å LEVERE PÅSKELAPP 

 

 

Viktig informasjon: 

✓ Vi får ikke sakt det nok ganger: merk klærne, vi har ikke sjans til å vite hvem som er 

hvem sitt uten navn.  

✓ Sjekk at barnet ditt har de klærne som trengs – været endres  

✓ Hver fredag skal hyllene ryddes før helg og den siste fredagen i måneden SKAL ALT av 

yttertøy hjem for vask og sjekk.  

✓ Flaskene skal tas med hjem HVER DAG og vaskes.  

✓ Sjekk om du abonnerer på hjemmesiden – der legges det ut informasjon og 

dokumentasjon 
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Tilbakeblikk 

Februar syntes vi gikk aldeles kjapt, like kjapt som 

frisparkmålet til Roberto Carlos i 1997 mot Frankrike (Roberto 

Carlos Free Kick Goal vs France | 1997 - YouTube), men 

samtidig bedrev vi med en god del, så tiden føyk av sted. For 

det første var været helt forferdelig. Det regnet 100 mm hver 

dag (så og si), vind på 90 m/s og kast på 120. Under denne regnfulle perioden var det så mye 

vann at samtlige barn rodde og seilte rundt med seilbåter, kajakker, robåter og surfebrett rundt 

om i barnehagen når vi var ute (Dessverre har vi ingen bilder av disse dagene) 

Disse regnfulle dagene stoppet ikke avdeling Nord i å gå tur. Å joda vi gikk ut på tur. Kledde 

på barna med alt av vanntett tøy vi fant i hyller og skap, og dro de med oss ut. Heldigvis på de 

dagene været tillot det, og det var ish vindstille og ikke så ekstremt orkanvær. Slik 

Rammeplanen benevner det skal vi stimulere og utvide horisonten til barna og la de oppleve 

nye situasjoner, hvor vi lot barna kjenne på værfenomenet (Utdanningsdirektoratet, 2017) – 

selvfølgelig etter hensyn og sikkerhetsmessige tiltak. Ble det for ekstremt (noe det ble), fattet 

vi tiltak og hadde det koselig inne! 

Fastelavn var det også! Dette var en vellykket dag! Det var superstat for barna og ha med de 

flotte foreldrene/familiemedlemmene sine i barnehagen, og vise at dette er MINE 

foreldre/familiemedlemmer! Det var superstat for både barna og for oss personalet. Vi håper 

dere også hadde det like kjekt.  

Det var også en vellykket karnevalsfeiring hvor det var mange fine utkledninger! Dette ble 

markert med fellessamling som Nord sto for, hjemmesnekka Pinata med noe digg oppi, samt 

pølser til alle!!! Ellers har vi hatt gode grupper, formingsgrupper, lesegrupper og lekegrupper.  

 

Vi håper alle får en fin marsmåned, og nyt sola mens den er her! Man vet aldri med 

Stavanger.  

 

Hilsen Jorunn, Cathrine, Nora, Helena og Big Mac Mike 

Pssssssst! Send oss en sms med tommel opp til avdelingstlf når du har lest ferdig! 

https://www.youtube.com/watch?v=WLgMRyRjVrI
https://www.youtube.com/watch?v=WLgMRyRjVrI

