
MARS 2023 

AVD. SØR 
  
Da var vi kommet til mars… En måned hvor vi vil jobbe med våren inn mot tema Hakkebakkeskogen.  
  
Vi vil prioritere å bruke i Lilleskogen, som er lett tilgjengelig og som har mange terrengmessig 
utfordringer. Det er godt å kunne være en del ute i nærmiljøet for å utforske og få nye impulser og 
utfordringer.  
  

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.»    
Rammeplan for barnehage, 2017     
  

Det er alltid spennende for barna å se hvordan naturen forandrer seg fra vinterlandskap til vår- og 
sommerlandskap. Vi kommer til å følge med på disse endringene på faste områder i Lilleskogen, slik 
at det blir noe som er kjent for barna, samtidig som det blir noe nytt og spennende.     
Og hvem vet; kanskje finner vi noen musespor eller en liten «Klatremus Lillemann» mellom trærne? 

 

 
 

Vi har jobbet en del med «Bakemester Harepus» gjennom januar og februar, og vil ta det med oss 

videre i mars. Samtidig begynner vi å legge inn historiene om «Klatremus Lillemann» og «Bestemor 

skogmus». Derfor vil vi bruke Lilleskogen og mulighetene for å gå ut i «skogen» og utforske og 

bearbeide historien gjennom lek i skogen.  

«Et bra fysisk miljø fremmer lek, og lek er barns egen måte å lære, bearbeide og skape noe 

nytt på. Utemiljøet i barnehagen skal by på spennende lek, og for å utvide barns læring 

ytterligere, benytter vi nærmiljøet aktivt.»  Tastabhg. årsplan 2022/2023. 

 

Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Vi setter fokus på ulike temaer. Målet er å synliggjøre hva 
barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. 
Barnehagedagen 2023 blir arrangert 14. mars. Tema for dagen er betydningen av flere ansatte i 
barnehagen. Slagordet er: «Liten og stor». 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp 
til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»  

«Rammeplan for bhg., 2017»  

 



 
 
21. mars er det den internasjonale dagen for Downs 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 Downs syndrom har rett til å 

bestemme over beslutninger som påvirker deres liv. Ved hjelp av god kommunikasjon kan 

mennesker med Downs syndrom delta i skole, arbeid, samfunn, miljø, politikk, sosialt, media og 

sport. Dere kan lese mer om Downs Syndrom via linken: https://www.fn.no/om-fn/fn-

dager/kalender/verdensdagen-for-downs-syndrom  

Vi markerer det med å ha på ulike sokker, og håper alle på avdelingen er med på dette        
 

 
 

 

 

I løpet av mars begynner vi også å forberede påsken. Det vil bli laget påskepynt, være påskesamling 

og vi kommer til å presentere historien om påsken på en enkel og jordnær måte. 

 

Fremover kommer avd. Sør og Vest til å bytte på å lage varmmat en dag i uken. Vi fokuserer da på 

sunn, næringsrik og velsmakende varmretter. 

 

Viktige datoer i mars: 

• 14. mars markerer vi «Barnehagedagen 2023». 

• 21. mars er det «Rockesokkdagen».  

Da ønsker vi at alle sammen kommer i barnehagen med to ulike sokker på beina       Dette 

for å markere mangfold. 

• 27. mars blir Zion 3 år.        

• I løpet av mars blir påskeferielappen levert ut. Husk svarfristen på denne. 

 

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdensdagen-for-downs-syndrom
https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdensdagen-for-downs-syndrom


Tilbakeblikk på februar måned 
Vi har også i februar arbeidet med Hakkebakkeskogen. Dette bruker vi blant annet i samlingene. Vi 

synger om Bakemester Harepus som baker gode kaker og bruker konkreter og tegn til sangen. Dette 

er også noe vi ser at barna synes er veldig gøy og de blir mer og mer engasjerte i samlingene. Barna 

blir med på tegnene vi bruker til sangen og noen er med å synge. Vi repeterer ofte her også, dette 

gjør vi for at barna skal få en god mulighet til å bi kjent med materialet.  

 

«Språk er for oss mer enn ord. Språk er å uttrykke seg med hele kroppen. Barna skal føle seg 

forstått og lyttet til, slik at de vet at deres tanker og meninger er viktige for oss.»  

     (Årsplan for Tastabhg, 2022-2023) 

 

Barna har også baket «Bakemester Harepus-rundstykker». Da laget de grove rundstykker hvor vi 

klippet hareører på rundstykkene. Disse var kjekke å holde på med. Både å smake og føle på 

teksturen i deigen, se at den forandret form, og etterpå kunne spise det ferdige produktet. 

«Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, 
deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.»  

(Rammeplan for barnehage, 2017) 

Det var en veldig kjekk aktivitet som vi kommer til å ha flere ganger. 

 

Formingsaktivitetene vi har hatt i februar, har hatt ulike tema: Hakkebakkeskogen, Samefolkets dag, 

karneval og fastelavn. Dette er en arena hvor barna får lov til å uttrykke seg kunstnerisk ofte med 

bruk av finmotorikk. De har malt med ulike teknikker, tegnet, brukt fjær og paljetter. Vi observerer 

god progresjon i barnegruppa spesielt når det kommer til finmotorikken.   

 

Februar har hatt mye variert vær; sol, regn, hagl, storm, vind, kaldt, varmt +++ Altså en skikkelig 

Stavangervinter! Barna har vært en del ute, og vi ser at de store ofte trekker over mot området der 

de store avdelingene leker. Vi har valgt å «avgrense» lekeområdet for syklene til avd. Nord og Øst sin 

side etter lunsj pga. at de små sover ute i vognene på plattingen/i soveskuret. Når de store (og de 

små) sykler forbi, bråker det veldig!!! 

De fire store barna på avdelingen er veldig interessert i å leke rundt de store. Dette ser vi på som 

veldig positivt. Det gjør det mye lettere å sette i gang prosessen med tilvenning til stor avdeling når 

den tid kommer. Det å kjenne de voksne og barna godt, gir en fin trygghet når de skal starte på stor 

avdeling i august. 

 

En dag som var veldig kjekk for store og små var fastelavn. Det var veldig gøy at så mange hadde 

mulighet til å komme. Det er alltid spennende for barna å få besøk av foreldrene i barnehagen.   

 

Samefolkets dag ble også markert i barnehagen. Denne dagen fikk barna være med på en 

fellessamling i regi av førskolegruppen. I oppbygningen til dagen hadde vi også samlinger omkring 

temaet på avdelingen. Her fikk barna sett litt ulike bilder av temaet, vi laget en «mini-lavvo» av 

pinner og et håndkle og vi hadde formingsaktiviteter knyttet til tema. Vi har også hørt på joik, noe 

som falt i smak hos barna og inviterte til dans og bevegelse. Jenny hadde en flott samling på 

avdelingen hvor hun joiket sammen med barna, mens hun slo takten og rytmen i joiken på en 

djembe. 

«Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte  



flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-
/samiskspråklige kompetanse.»  

(Rammeplan for barnehage, 2017) 

 

Vi gjennomførte også karneval i slutten av februar. Det var stor stas! Vi hadde drager, dinosaurer, 

løve, tiger, Mikkel Rev, lege, tømmermann, gresskar, klovn, katt, sjørøver og hare. Selve karnevalet 

ble startet med en fellessamling på fellesrommet, hvor vi sang om de ulike kostymene. Etter 

fellessamlingen gikk vi inn på avdelingen hvor barna danset litt karnevalsdisco. Så hang vi opp en 

pinata som barna hadde vært med på å lage. Denne fikk alle prøve slå hull i. Når det ble hull i den, 

«regnet» det Eventyrsjokolade som alle fikk spise og kose seg med. (Ref. diverse klær med sjokolade 

på….) Det ble servert pølser til lunsj. Det var en veldig spennende dag. 

 

Nå gleder vi oss til å starte på mars måned, sammen med hele denne fantastiske gjengen på avdeling 

SØR! 

 

Hilsen fra  

Tsehai, Halime, Karoline, Ahmet, Helena, Anette, Jenny og Anett 


