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Tilbakeblikk på januar 
Skolegruppa 

 Nå har vi vært 3 ganger på svøm-
ming og det går super bra. Alle er 
trygge i vannet og klarer seg fint i 
dusjen og med påkledning. 

I språksprell har vi avsluttet rimede-
len med at de laget hver sin rimebok. 
«Drage-mageboka». Vi har startet 
med å stavelsesdeling.  

Ceu har fysikkforsøk med barna hver 
onsdag.  

Ellers jobber vi med finmotoriske 
aktiviteter som å klippe, tegne og 
farge. 

Vi har hatt noen fine turer i skogen. 
Det var god stemning når vi tente bål 
og laget tre forskjellige matretter.  

7/2 kl.09.30 skal vi på Stavanger ma-
ritime museum. (Supersans) 

 

Eventyret «Skinnvotten» engasjerer barna. Tror de 

fleste kan eventyret snart utenat. Barna 

får være med å fortelle eventyret på for-

skjellige måter og steder. Vi bruker fla-

nellograf, figurer, bilder og pinnefigu-

rer. Vi synger og rimer om dyrene. 

Alle har laget hver sin vott i papp som henger på av-

delingen. 

Vi har snakket om årstiden vinter, og malt snømann. 

Barna er jevnlig i gymsalen for dans eller andre moto-

risk aktiviteter. 

Reglen «5 små snømenn» kan de godt. 

I slutten av måneden begynte vi å forberede samefol-

kets dag som er 6. februar. 

 

 

Månedens  

Sanger: Joik, Det snør det snør, Se opp snør 
det, Skinnvotten 

Regler: Skinnvotten/5 små snømenn 

Bøker/eventyr: Skinnvotten og Bjørnen som 
ble stubbrumpet 

Farger: Hvit/svart 

Motorisk aktivitet: Krype/hoppe 



Plan for februar 

Vi starter med å ha en uke om samefolket. 

Og markerer samefolkets dag 6/2 ute sam-

men med alle avdelingene. Vi joiker, spiller 

samisk musikk, kaster lasso på reinsdyrgevir 

og steker reinsdyrkjøtt og pinnebrød på bål.  

Vi fortsetter med eventyret «Skinnvotten». 

Barna skal lage hver sin maske av det dyret i 

eventyret de vil være.  

Barna skal få være med å dramatisere even-

tyret med maskene sine.  

Det blir både fastelavn og karneval denne 

måneden. Vi lager fastelavnsris og karnevals 

pynt. 

 

Hilsen Guri, Lena, Rikke, Marit Lovise & Anne 

Viktig informasjon: 

• Fau arrangerer fastelavenskafe 

mandag 20/2 kl. 15-16 ute i bar-

nehagen. (info kommmer) 

• 24/2 er det karneval for barna i 

barnehagen. De kommer ferdig 

pyntet som det de vil. Ingen vå-

pen. 

• Pass på at barna har det de treng-

er av vinterklær og skift i barne-

hagen. 

• Uke 9 er det skolens vinterferie. 

Gi beskjed på avdelingen hvis 

noen skal ha fri.  

Informasjon om personalet 

• Lena er på skolen 1-3/2 og i 

praksis uke 7,8.10 & 11. Guzal 

er fast vikar man, tirs &ons. Det 

bli satt inn vikarer de andre da-

gene. Info i garderoben om 

hvem. 

 

• Marit Lovise har begynt som 

barne & ungdomsarbeider hos 

oss  3/1-23. Hun skal jobbe på 

Løå og Fjøset. I utgangspunkt er 

hun på Løå tirsdag & torsdag. 

• Anne har ferie i uke 9 

 

Samefolketsdag 6. februar 

 

Rammeplanen for barnehage sier at vi skal bli kjent med at samene er 

Norges urfolk, og at vi får kjennskap til samisk kultur. 

Vi vil gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett ved og høre på sa-

misk musikk, joik, se og kjenne på samiske gjenstander, mattradisjoner 

o.l. Vi markerer  dagen ute sammen med de andre avdelingen. 


