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Våre refleksjoner fra Januar 

Februar har vært en innholdsrik måned. 

Vi startet med å markerer Samenes dag 6.februar. Da hadde 

vi felles samling på kjøkkenet og barna fikk høre om når 

Prinsesse Aurora skulle finne Reinsdyret.  Vi hørte på samis-

ke sanger, telte til 5 på samisk og mye annet kjekt.  

Vi har hilst på Pinnsvinet i Hakkebakkeskogen, og bitt litt 

bedre kjent med Reven og de andre karakterene i boka.  

I smågruppene på torsdagene har barna rullert på ulike grup-

per. Da har barna fått malt Pinnsvinet, hørt og vært deltaken-

de i boka «Stort blått tog» og de har lekt kjøkkenlek med fo-

kus på språk og en gruppe bakte rundstykker.  

 

I slutten av måneden hadde vi Karneval. Da kom barna i flot-

te kostymer. Ikke alle synes det var like kjekt å ha på kosty-

me, så da var det greit å kunne ta de av. Vi koste oss med 

Samba musikk og karnevals dans på kjøkkenet med resten av 

barnehagen. Alle fikk hver sin sjokolade og lunsjen bestod av 

pølser og saft.  

Ellers har vi vært på noen fine turer i nærområdet vårt. Barna 

er blitt utrolig flinke til å gå selv. Øvelse gjør mester :-)  

Mars på Troll:  

Vi fortsetter med boka Stort blått Tog denne måne-

den og. I formingsdelen vil vi starte på påsketemaet. 

Språk er også i fokus på leke/ bake gruppa.  

I samlingen vil vi fortsette å bruke litt instrumenter, 

og legge til noen nye. Vi vil begynne litt på påske. 

Vi skal øve på litt nye sanger samtidig som vi be-

holder de som vi begynner å bli gode på. Ser nå at 

barna begynner å synge med, og bevegelsene kan de 

og. Dette er veldig kjekt.  

Vi vil nyte det fine været som det er meldt frem-

over, og kommer til å være mer ute. Barna er blitt 

opptatt med graving og lek i sandkassa og trener på 

å mestre rutsjebanen. I tillegg begynner de å bli litt 

kjent med de andre barna på huset.  

Hakkebakke skogen: 

I Mars skal vi bli kjent med Brumlemann og familien. 

Hvem er de, hvor mange er de i familien? Hvordan ser de 

ut. Vi skal også finne ut hvordan en Bjørn ser ut. Vi skal ha 

en bamsedag, der alle barna får ha med seg en bamse hjem-

mefra, og mye annet spennende.  

EKORNBARNAS DANSELEK 

Så danser vi for Brumlemann, 
tripp tripp for Brumlemann. 
Og alle de som danse kan 
danser nå for brumlemann. 
Trippe tripp trapp tripp 
trippe tripp trapp tripp 
trippe tripp tripp tripp 
trapp tripp.  

Månedsplan for Mars 



TEMA: 

«Barns Medvirkning» 

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre 
måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp 
alle barns ulike uttrykk og behov. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke 
er rustet til å ta.» Rammeplanen for barnehager 

På Troll  jobber vi kontinuerlig med barns medvirkning.  

Vi ser på barna når de uttrykker ønsker. De som klarer å uttrykke seg med ord, forteller hva de ønsker. Barna gir også 
uttrykk for om det er noen som ikke får bytte bleie på det. Da overtar en annen voksen. Noen kan si: «Leke med Barbie», 
da tar den voksne frem Barbie kassen som ikke står fremme til vanlig. Barna får velge selv hva de vil ha på brødskiven, en-
ten så spør vi, eller de peker og viser oss. I samlingen kan de ofte utrykke «ball». Da er det trille ballen som blir sunget, 
mens de sender ballen rundt til hverandre mellom hvert værs. Deres ønsker og behov blir ivaretatt.  



Til info:  

På hjemmesiden vår legges det ut nyttig og viktig informasjon. https://

www.minbarnehage.no/tasta  

Det er ønskelig at alle abonnerer på denne siden.  Husk å klikke på riktig barnehage og 

på avdelingen vår.  

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Om dere har spørsmål, ønsker, kommentarer 

ideer, bekymringer eller tanker så ikke vær redd for å ta kontakt.  

Mobilnr: til avdelingen er: 99356693 

Dere kan sende melding ved sykdom eller dersom det skulle være noe annet.  

Hjemmesiden: 

Vi har nå ikke lov å legge bilder på nettet som viser ansikter, og som kan avsløre hvem 

som er på bildet. I tillegg skal bildene legges ut uten passord beskyttelse. Vi vil frem-

deles legge ut bilder, men med disse restriksjonene.  

Vi vil henge opp bilder i gangen jevnlig.  

Viktige datoer:  

14.mars: Barnehagedagen. Tema: «Liten og stor»  

Hvis vi som barnehagepersonale og foreldre blir en del av barnas aktive utforskning 

kan vi sammen ta del i en oppdagelsesferd, skriver Kari Carlsen i sin fagtekst til Barne-

hagedagen 2023.  

21.mars: Ta på ulike sokker og vær med å  markere Verdensdagen for Downs syndrom. 

30.mars: Fotografen kommer kl 09.00  

 

Utdrag fra Årsplan for Tastabar-

nehagene:  

Alle barn skal ha en stemme inn på måter 

som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 

individuelle forutsetninger og behov. Vi skil-

ler mellom følgende:  

• Medbestemmelse: Å lære og bestem-

me sammen med andre gjennom å 

lytte og kommunisere for å oppnå 

felles enighet om en beslutning som 

skal tas. 

• Selvbestemmelse: Å kunne bestem-

me over seg selv og hvilke valg man 

tar i hverdagen. Det handler om å 

kunne kjenne hva man føler, og å 

kunne uttrykke dette. Eks: Å kunne 

velge hva man vil leke med, mat og 

klær. 

• Medvirkning: Å lære og handle/ gjøre 

ting sammen med andre. Oppleve 

tilhørighet, være deltaker og ha inn-

flytelse i  barnegruppen.  

https://www.minbarnehage.no/tasta
https://www.minbarnehage.no/tasta

