
Månedsbrev for Dråpene:  

Februar:  
Månedens tema: Miljøet og fugler 
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Hva har skjedd i februar:  

Da var februar på hell. Denne måneden har vært preget av litt sykdom både blant barn og voksne. 

Det betyr at noen planer har gått ut og noen vil bli forskjøvet til neste måned. 

Vi har også denne måneden jobbet med temaet miljø og fugler. Barna synes det er veldig kjekt å se 

at det nå er mange småfugler som har funnet fram til fuglematen vi har laget. Vi har og vært på tur  

og matet endene. Så nå skal ingen måtte gå sultne       

Vi har hatt mye fokus på å lage kostymer til karnevalet. Barna har fått vært med og bidratt litt med å 

lime på fjører. Men pga situasjonen denne måneden har karnevalet blitt utsatt til 10.mars slik at alle 

kommer i mål med forberedelsene sine. 

Samefolkets dag markerte vi ved at 2-åringene laget flotte flagg ved å male på hendene. Barna har og 

blitt introdusert for forskjellige barnesanger på samisk. 

Torsdag den 16. hadde vi fastelavnskafe, kjekk dag for store og små. Stas når mamma og pappa 

kommer inn i barnehagen på besøk. 

Vi har også sett litt på hva som skjer med søppel som blir kastet i naturen. Vi brukte bokser som vi la 

noe plast oppi en og organisk materiale i en annen. Så ta de frem med jevne mellomrom for å sjekke 

hva som råtner og forsvinner og hva som blir liggende igjen i naturen. Barna får da litt erfaringer 

med å ta vare på miljøet. 

Vi har og fått vår første 3-åring på Dråpene. Hipp hurra for Edith som hadde bursdag 20. februar. 

 

 

 
Mars: 

Denne måneden vil vi ha fokus på gårdsdyra, sau, ku, høne og hest. Vi vil se på hva de forskjellige 

dyra gir oss, hvor de bor og hva de spiser. 

På turene våre framover vil vi se om vi kan finne noen av dyrene. 

Påsken nærmer seg og så det vil nok bli litt påskeforberedelser, lage påskepynt og så karse. 

Ta fram boksene og se hva som skjer med innholdet.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennskap og fellesskap 

På avdelingen jobber vi alltid med fellesskap og vennskap. Vi bruker mye tid på jobbe med at barna 

skal inkludere hverandre i lek. Da er vi selv deltakende slik at vi er tett på og kan hjelpe barna. I denne 

alderen er det veldig vanlig at barn ønsker å hevde seg selv og det er vanlig å dytte, slå eller ta fra for å 

oppnå det de ønsker. Dette er det viktig at vi jobber med hele tiden. Vi sier at det ikke er lov og gir 

barna handlingsalternativer som å vise hvordan man kan spørre, eller være gode med hverandre. 

«Vennskap krever at barn har ferdigheter, kunnskap og holdninger som ligger til grunn for å mestre det 

sosiale samspillet, det vi kaller sosial kompetanse. Å mestre det sosiale samspillet er sentralt for at 

enkeltbarnet skal lykkes og trives, og for at barn skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i 

samspillet med de andre barna.». På avdelingen vår som er 0-3 år handler dette mye om handling, det å 

hjelpe, styrke og få mulighet til å gjøre det bra igjen. (hentet fra årsplanen side. 19-20) Det er viktig at 

vi jobber med vennskap og fellesskap på avdelingen, der er vi er tett på for å fange opp barn som 

strever. Vi observerer for å finne ut hvordan et barn strever. Det kan handle om mangel på språk, 

manglende erfaringer innen lek eller andre forhold. Når vi har funnet ut hva som ligger bak, kan vi sette 

inn tiltak for å hjelpe barnet videre. Når dette skjer samarbeider vi tett med hjemmet. For å fremme 

vennskap og fellesskap på avdeling er det viktig å ha voksne som ler og gleder seg sammen med barna. 

Vi er voksne som skaper et fellesskap for barna, men også sammen med barn, foreldre og hele laget 

rundt barnet. Samtidig er det viktig å at voksne støtter barna i å løse konflikter og som skaper grobunn 

for vennskap på tvers av kulturelle og språklige ferdigheter. 

 

Informasjon: 

- Den 10. mars er det karneval/temafest 

- Barnehagedagen 15.mars 

- Rockesokk 21. mars. Gå med ulike sokker på verdensdagen for Downs Syndrom  

- Miljødag 30. mars 

- Husk å sjekke at barna har det de trenger av tøy, uteklær og ekstra skift i boksene 

- Våre vakter:  

Tidligvakt 07.15 – 14.45 

Mellomvakt 1 07.30 – 15.00 

Mellomvakt 2 8.15 – 15.45 

Seinvakt 09.00 – 16.30 

Vi rullerer på vaktene 

 

 

 

 

   

 

  

 

 



 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, Ana Paula og Tove 

2-års gruppa 

Vi får besøk av spesialpedagog som skal ha et opplegg innen språk for oss. Det er noe alle drar nytte av. 

Lærerikt for oss voksne er det også. I årsplanen på side 23 står det at for oss er språk mer enn ord. Språk 

er å uttrykke seg med hele kroppen. Barna skal føle seg forstått og lyttet til, slik at de vet at deres tanker 

og meninger er viktige for oss. Vi har språklig fokus gjennom hele dagen for å møte det enkelte barnet 

på best mulig måte, både i hverdagssituasjoner og i pedagogisk planlagte aktiviteter. Språk og 

begrepsforståelse danner grunnlag for all læring, samspill med andre, deltakelse i lek og vennskap. Hos 

oss arbeider vi med kommunikasjon i samlingsstund, lek og samhandling, bøker, gjennom 

dokumentasjon på veggene, prosjekter og ved å innrede lekesoner.  

Vi ønsker å aktivt sette i gang dialog og samspill med barn og være lydhøre i kommunikasjon med barn 

både verbalt og non verbalt. Det blir lest bøker, og vi bruker konkreter i samlingsstund. 


