
MARS 2023 

AVD. VEST 
  
Da var vi kommet til mars… En måned hvor vi vil jobbe med våren inn mot tema 
Hakkebakkeskogen.  
  
Vi vil prioritere å bruke 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. 

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


I mars vil vi også få besøk av Dan som skal være litt hos oss gjennom arbeidstrening 

sesjonen. Han kommer til å jobbe mandager, onsdager og fredager fra kl. 08:00-13:00 

(Fordelt på avdeling Vest og Øst). 

 

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. 

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

• I uke 12 – 18 vil vi få to ergoterapeutstudenter fra ergoterapeututdanningen i 

Stavanger. De skal være hos oss torsdager og fredager og skal blant annet ha 

opplegg for barna.  

• Nina skal ha en kneoperasjon og vil være borte fra barnehagen fra og med 24.mars. I 

hennes fravær får vi inn Nora Risom Sønneland, fast vikar i barnehagen. 

 

 

Tilbakeblikk på februar: 
I februar har vi hatt ganske så varierende vær, noe som er spennende for barna. 

Forhåpentligvis går det mot skikkelig vårvær nå. Vi har den siste måneden tilbrakt mye tid 

ute i barnehagen. Dette er noe vi ser skaper glede i barnegruppa og det er noe barna ønsker 

å gjøre. Det har blitt veldig spennende for barna å få lov til å utforske uteområdet, nå som 

alle barna kan gå. Det åpner opp uteområdet på en helt annen måte og det inviterer til 

utforskning og lek. Den siste tiden har rutsjebanene blitt en stor favoritt for mange. De 

stiller seg i kø og klatrer opp trappene en etter en på egenhånd og deretter rutsjer de ned. 

Dette gjentas mange ganger og det er like gøy hver gang.  

 

Dette er eksempel på frilek. Fra årsplanen til Tastabarnehagene: 

«Tilnærmingen til lek deles i den frie leken som er initiert av barna, og den pedagogisk styrte 

leken igangsatt av voksne. 

Kjennetegn på den frie leken: 

• Igangsettes og drives fremover av barna 

• Er på barns premisser 

• Er lystbetont og indremotivert 

• Her og nå lek 

Barns lek omfatter blant annet funksjonslek, fantasilek, rollelek, boltrelek, regellek og 

konstruksjonslek. Gjennom leken utvikler barna sin sosiale kompetanse.» 

 



Denne leken er en lek som barna selv har satt i gang, det startet med noen få og smittet 

etter hvert over til flere og flere av barna. 

 

Vi har også i februar fortsatt arbeidet med Hakkebakkeskogen. Dette bruker vi blant annet i 

samlingene vi har, her synger vi sanger fra hakkebakkeskogen og bruker konkreter til 

sangene. Barna blir med på eventuelle bevegelser og noen er med å synge sangene. Vi 

repeterer ofte her også, dette gjør vi for at barna skal få en god mulighet til å bli kjent med 

materialet.  

 

Formingsaktivitetene vi har hatt i februar har hatt en rekke forskjellige temaer. Vi har hatt 

temaene: Hakkebakkeskogen, Samefolkets dag, karneval og fastelavn. Dette er en arena 

hvor barna får lov til å uttrykke seg kunstnerisk ofte med bruk av finmotorikk. Vi observerer 

god progresjon i barnegruppa spesielt når det kommer til finmotorikken.  

 

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 en samling 

omkring temaet på avdelingen. Her fikk barna sett litt ulike bilder av temaet og de fikk besøk 

av en samedukke. Vi har også hørt på joik, noe som falt i smak hos barna og inviterte til dans 

og bevegelse. 

 

I rammeplanen står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra 

til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur» 

Rammeplanen for barnehagen 2017 

 

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

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

barnehagen. Et godt sosialt treffpunkt hvor vi får være sammen. 

 

Karnevalet ble også en spennende dag for barna. Det var veldig gøy å se alle utkledd i 

kostymer. Avdelingen Nord hadde en fellessamling for alle på huset denne dagen. Etter 

fellessamlingen gikk vi inn på avdelingen hvor barna fikk danse karnevalsdisco. Etterpå hang 

vi opp en Pinata som barna fikk prøve å slå hull i. Når vi fikk åpnet denne regnet det 

eventyrsjokolade som alle fikk med seg hjem. Det ble servert pølser til lunsj. Det var en 

veldig spennende dag.   

 

På onsdager deler avdeling Vest og Sør på å lage næringsrik, sunn og velsmakende varmmat 

til barna. 

 

 

Vi gleder oss til å starte på mars måned, men den gode gjengen vår! 

Hilsen fra Stine, Thuy, Nina og Fredrik 



 

 

 


