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FEBRUAR 

Troll 



Våre refleksjoner fra Januar 

 

På tur denne måneden gikk vi til en lekeplass hvor  

ALLE barna gikk selv, det var en så god mestringsfølelse for 

de alle. Kjempegøy å undersøke det vi finner og ser på veien. 

Trening i ulendt terreng er også en bonus når de går selv.   

 

I samlingene har vi kost oss med Hakkebakkeskogen i form 

av sanger og besøk av mikkel rev. Og i formingen har vi malt 

mikkel rev, barna på troll elsker å male.  

 

Barna er veldig glade i å lese og kikke i bøker. Ofte blir sam-

me bok lest om og om igjen uten at de går lei. Puslespill er 

og veldig kjekt, spesielt for de litt større barna. Flere mestrer 

dette veldig godt nå. Lotto spill er og  kjekt.  

Vi koser oss også  i utetiden, sandkassen er gøy, svevedissa 

og rutsjebanen. Ser at barna blir mer og mer trygge og utvi-

der sin trygge sone ute.  

16.januar feiret vi Amanda som ble 2 år.  

Februar på Troll:  

Februar blir en spennende måned med mye kjekt 

som skal skje. Vi markerer samenes dag 6. februar. 

Da får barna innblikk i samisk kultur. De får bl.a 

høre på samiske sanger og vi synger litt på samisk. 

Ellers skal det være felles samling. Da vil barna få 

høre eventyret om prinsesse Aurora og Reinsdyret.  

 

I slutten av februar skal vi ha karneval, dette er all-

tid populært. Barna kan få kle seg ut, men det skal 

ikke være noe press på barna at de må kle seg ut (jfr 

barns rett til medvirkning). Skumle masker 

og våpenliknende gjenstander legges igjen hjem-

me.                       

Hakkebakke skogen: 

I februar blir vi kjent med pinnsvinet i historien. Vi 

skal finne ut hva et pinnsvin er. Lære sangen om 

pinnsvinet. I tillegg skal vi ha en formingsaktivitet, 

der pinnsvin er temaet.   

PINNSVIN VISE 
Snuse her og snuse der, 
nå må jeg ha litt å spise! 
Hei små mus- kom her, kom her! 
Hør på Petter Pinnsvins vise. 
 

Månedsplan for Februar 



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.  

Frokost:  

Frokost buffet tilbudet er fra kl: 07.15-08:30 De barna som kommer etter 08:30 kan få 

tilbud om en påsmurt skive. Vår erfaring er at de aller fleste kommer før dette. 

 

• Takk for at dere tar med drikkeflaske om morgenen. Vi håper den nye oppvaskma-

skinen snart er på plass. Dere vil da få beskjed.  

• Det går diare og oppkast fremdeles på Troll, vær obs på symptomer. Minner om 

48 timers regelen etter sist diare bleie/ oppkast.  

• Referat etter foreldresamtalene i høst er nå sendt ut. Beklager forsinkelsen.  

Med vennlig hilsen  

Gjengen på Troll 

 

Utdrag fra Årsplan for Tastabar-

nehagene:  

«Leken er barnets måte å 

bearbeide inntrykk de får i 

hverdagen sin. Barna tar 

inntrykkene med seg inn i 

lekens trygge rammer.» 

«Tilnærmingen til lek deles 

inn i den frie leken om er ini-

tiert av barna, og den peda-

gogiske styrte leken igang-

satt av voksne.» 

https://www.minbarnehage.no/tasta
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