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Månedsbrev mars 2022 

Avdeling Øst 

 

Da var februar også over og årets første vårdag er her! 

I mars måned skal vi ha om følelser og vår. Hovedmålet med temaet følelser er å bli kjent 

med egne og andres følelser. Vi skal utforske hvor vi kjenner de ulike følelsene, hvilke 

følelser ulike musikksjangere vekker og hva de ulike følelsene heter. Barnehagedagen 

kommer i mars, med tema «vennskap – du og jeg», i den forbindelse skal vi snakke om det å 

være en god venn og hvordan man er gode venner.  

 

«Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til alle kan få leke med 

andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner» 

(Rammeplan for barnehage, 2017) 

Første mars er jo tross alt årets første vårdag, da må man jo snakke om alt som 

skjer på våren. Vi vil se litt på hvilke ulike dyr som kommer tilbake etter vinteren. 

Været er jo alltid like spennende i Stavanger, så det vil vi også snakke om. Vi har 

håp om å få til litt planting av frø også, få det til å spire og kanskje spise egendyrket 

gulrot       

Vi er så heldige å få låne utstillingslokale på Tastasenteret i mars. Her skal vi 

presentere formingsprodukter fra forrige måneds tema: vinter. Som dere 

alle vet, ble dessverre karnevalet i februar utsatt, men den nye datoen er 

her! Karnevalet skjer torsdag 10. mars!  

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. 
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Viktige datoer i mars: 

- 10. mars – Karneval      

- 15. mars – Barnehagedagen   

- 21. mars – Rockesock  

- 27. mars – Elias fyller året!       

- 30. mars – Emil og Sigrun fyller året!       

 

 

Tilbakeblikk på februar måned 

Februar er en kort og travel måned i barnehagen! Vi startet måneden med å markere 

samenes nasjonal. I forkant av det malte vi det samiske flagget og vi lagde armbånd i de 

samiske fargene. Førskolebarna lagde samiske kroner, mens 3-4 åringene fikk lage lavvo. Ikke 

nok med all formingen vi hadde, fikk vi smake på samiske brød og vi hadde kjøttboller, 

grønnsaker og brun saus. Førskolegruppa hadde ansvar for fellessamling denne dagen, her 

dramatiserte de det samiske eventyret «kråka og reven».  

 

Vi har også drevet med forberedelser til karnevalet. Her har vi også gjort den god del 

formingsaktiviteter, blant annet produsert karnevalsmasker, karnevalskatter og klovner. Det 
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henger enda oppe og vi gleder oss enda mer til karnevalet i mars! Vinter har vært temaet i 

februar og vi lagde snømenn ved hjelp av bobleplast! I februar hadde vi et bursdagsbarn, 

hipp hipp hurra! Dagen ble markert med kake, dans og sang! 

 

I februar hadde vi alt fra snø til solskinn, men det stoppet ikke oss i å utforske nærmiljøet på 

turer! Den siste turen vi hadde i februar var opp til Eskelandsskogen, det var en lang og 

utfordrende tur, første utfordring var en bakke dekket av is, før vi måtte gjennom myr og 

sølevann, til slutt over greiner og steiner. I skogen fant vi det vi var på jakt etter, nemlig 

bjørketrær. Vi klippet av greiner som vi tok med tilbake for å lage fastelavnsris! Februar 

avsluttet med miljødag, her plukket vi søppel, vasket sykler og kostet uteområdet vårt! 

  

 

Med vennlig hilsen Katrin, Anette og Mariann 


