
I tiden fremover skal vi undre oss sammen over at naturen   
våkner til liv. Hva skjer rundt oss i barnehagen, i nærmiljøet og 
i skogen. Når vi går på tur vil vi ta med oss poser og hansker 
slik at vi kan rydde opp det vi ser. Sammen skal vi undre oss 
over hva som hører hjemme i naturen og hva som ikke hører 
hjemme der. Hvilke  konsekvenser har det når vi kaster fra oss 
søppel som ikke hører hjemme der vi ferdes. Miljøvern vil gå 
som en tråd gjennom formingsaktivitetene på avdelingen    
denne måneden. Vi skal bruke ting på ny og skape nye ting av 
gamle ting. Dette blir et spennende prosjekt sammen med   
barna. Videre skal vi se etter noe som spirer eller hører vi nye 
fuglelyder? Vi skal «jakte på våren». 
Sammen med barna skal vi frem mot sommeren så frø og følge 
med på prosessen fra frø til plante/blomst 
Påsken på Sleipner. 
Vi har valgt å fokusere på at naturen våkner til liv. Barna skal 
bli kjent med historien om hvordan påskeharen ble til, vi skal 
møte påskekyllingen og Helene Harefrøken skrevet av Alf 
Prøysen og vi skal lære oss sanger knyttet til egg, kyllinger og 
vår.  
 
Fremover vil vi begynne arbeidet med vennegrupper. Dette vil 
bestå av de barna som skal over på stor avdeling etter        
sommeren. Vi vil samarbeide tett sammen med Troll slik at vi 
kan legge til rette for at det skal dannes gode relasjoner på 
tvers av de to små avdelingene.  
 
21. mars er den internasjonale dagen for Downs syndrom. Vi 
oppfordrer alle til å ta på 
Rockesokker denne dagen 
 
 
 

Begreper vi fokuserer på 
denne måneden er: 
Vår   Påskehare 
Spire   Kylling  
Innsekt 
Småkryp 

Tilbakeblikk på februar. 
Denne måneden er det historien om Skinnvotten som har gått som 
en rød tråd i vårt arbeid. Vi har formidlet fortellingen ved hjelp av 
figurer og bilder. Det er spennende å se at flere av barna lærte seg 
navnene på alle dyrene og at de etter hvert fortalte historien      
sammen med den voksne.  
Vi har gått noen turer i nærmiljøet rundt barnehagen og undrer oss 
over det vi møter på vår vei.  
Karneval ble markert med samba, trommer, sang og glede. Barna 
fikk en skikkelig festdag sammen på fellesrommet og pølser og saft 
ble en god finale på det hele. 
 
Tiden fremover: 
Barnehagedagen 2023 
Fakta Barnehagedagen: 
Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner      
dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens                 
aktiviteter -   
der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.                 
Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005.    
Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en   
tradisjon i store deler av barnehage Norge.  
«Liten og stor» er årets slagord.  
Hva kan barn få til med en voksen ved siden av seg? I år er fokuset 
på å ha nok ansatte til stede sammen med barna. Det er den         
viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og     
samtidig utfordrende sted å være  
Rammeplanen for barnehager vektlegger betydningen av et         
tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn. Der står det 
blant annet: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, 
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger 
voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved 
behov.  
Hos oss på Sleipner har vi fokus på at de voksne skal være tilstede 
for barna på gulvet, vi er aktive i leken og undrer oss daglig over 
store og små mysterier.  


