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Månedsbrev mars 2023 

Avdeling Ost 

 

Vi begynner endelig å se at våren våkner nå når vi går 

inn i mars! Krokusen i bedene utfor blomstrer, bladene 

på busker begynner forsiktig å spire og fuglene synger. 

Når vi snakker om fugler, kan vi ikke unngå å si at vi har 

fått liv i den ene fuglekassen vår! Takk igjen til Kenneth, 

Mathias og Emil for disse nydelige fuglekassene        

 

I mars skal vi selvsagt fortsette med Hakkebakkeskogen, men det vil bli litt som i februar, litt 

innimellom alt annet som skjer i mars. I mars skal vi snakke litt om barnehagedagen og 

markere denne. Årets tema for barnehagedagen er betydningen av flere ansatte i barnehagen 

og arrangeres 14.mars. Slagordet for dagen er «liten og stor». Vi skal synliggjøre hva barna 

erfarer og opplever i barnehagen. Markeringen skal også sette søkelyset på betydningen av 

flere ansatte i barnehagen. 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.  
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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!  

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

for Downs (nnds.no) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Det var nettopp vinterferie meeeeeen påsken er rett rundt hjørnet noe som gjør at vi like etter 

markeringene må vi starte med påskeforberedelser.  Hva passer vel bedre enn at vi har om 

haren i Hakkebakkeskogen da! Haren vil være en fin overgang fra Hakkebakkeskogen og over 

til påsken og påskeharen. Utenom haren blir det karse, rebus, fellessamling og påskekos på 

avdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://nnds.no/rockesokk/
https://nnds.no/rockesokk/
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Viktige datoer i mars: 

6.mars – siste svømmekurs for førskolen 

14.mars – barnehagedagen 2023 

21.mars – Rockesokk 

24.mars – Frist for å levere påskelapp 

 

 

Bursdager i mars: 

27.mars fyller Elias 6 år 

 

 

 

 

Viktig informasjon 

- Dan har begynt hos oss. Han skal være litt hos oss på Ost og litt på Vest. Han er på jobb 

mandager, onsdager og fredager.  

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

uten navn. Vi har også satt opp en «lost and found» kasse som kan sjekkes om dere savner 

noe.  

- 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 på februar måned  

Februar startet med markering av samens nasjonaldag, hvor førskolen hadde fellessamling og 

dramatiserte eventyret «Reven og Kråka» som er et samisk eventyr. Når vi snakker om 

førskolen kan vi nevne at svømmingen også snart er ferdig, det er siste samling på mandag.  

 

Like etter samens nasjonaldag var vi i gang med å bake og rulle boller til bolledagen. Vi 

takker for oppmøte til bollearrangementet vi hadde! 

 

Vi har hatt mye regntøy på oss i februar, både på turer og i utetiden, vi satser på at mars gjør 

at vi kan la regntøyet ligge litt på hylla. I forbindelse med fastlaven var vi på tur i nærområdet 

og fant bjørkeris som vi senere festet nydelige farget fjær på. I februar har vi hatt mye små 

grupper, hvor vi øver på å rullere mellom aktiviteter. Noen av det vi driver med da er 

hinderløype, formingsaktivitet, mat eller konstruksjonslek. Gjennom små grupper og rullering 

blir barna utfordret på turtaking og samarbeid. Det er også med på å gi de voksne bedre 

mulighet til å se alle barna og dekke det enkelte barns behov for omsorg og nærhet. Samtidig 

som barna får mulighet til å bygge bedre relasjoner til hverandre.   
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Det var travelt i februar, etter fastlaven gikk vi rett over til å forberede karneval. Det ble laget 

klovner i forskjelligform, karnevalsmasker og katta i sekken. Katta i sekken ble til Mikkel rev 

hvor barna fikk bestemme sammen med hverandre gjennom å kommunisere og lytte før de 

sammen kom til enighet (Årsplanen) om at Mikkel rev var kult.  

 

På karnevalet hadde vi fellessamling i regi av avdeling Nord, her fikk vi presentert konger, 

prinsesser, grønnsaker, arbeidsfolk, dyr osv. Alle som en fikk vist frem kostymet sitt. 

Samlingen avsluttet med disko med full musikk og dans før vi trakk inn på hver avdeling. På 

avdelingen hadde vi på Ost ballonglek, disko og vi slo katta ut av sekken. Mikkel rev var jo 

selvsagt stappet med gulrøtter og kålrabi …. Neeeeidaaa det var sjokolade til alle mann.  
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Til slutt minner vi om de nye retningslinjene angående personvern, noen har kanskje lagt 

merke til dette allerede på hjemmesiden. Det blir fortsatt lagt ut bilder, men bildene blir uten 

ansikt og har mer fokus på opplevelsene barna får, hva de ser og hva de driver med. Barna vil 

være med på bildene, men gjerne bakfra eller ovenfra, slik at ansiktet ikke vises.  

Vi vil også takke alle som svarte på brukerundersøkelsen i november, denne jobber vi med og 

forbedrer de punktene dere er mindre fornøyde med. Disse målene vil henge tilgjengelig i 

garderoben, ta gjerne en titt. 
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HIPP HIPP DU ER NÅ OPPDATER OG VET HVA VI SKAL NESTE MÅNED WOOOP! 

Takk for at DU har lest denne månedens 

infoskriv og holder det oppdatert på hva vi 

driver med og hva vi skal       Send oss en 

tommel opp når du har lest på Ost sin telefon 

95853692 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen oss på avdeling Ost 

Anette, Anette, Dan, Katrin og Mariann 

 


