
Månedsbrev februar 
 

Januar har fløyet av sted og vi har kommet oss godt tilbake i rutinene etter ferien. Vi har hatt 

en travel måned, med oppstart av nye grupper, temaarbeid, studenter, nyttårslunsj, og mye 

sykdom. 

Nyttårslunsjen var noe vi arrangerte for første gang, og ble en stor suksess. Det ble en utrolig 

koselig formiddag og alle så ut til å kose seg veldig. Vi ønsker å kunne samle oss slik ved flere 

anledninger i løpet av barnehageåret. Kanskje vi klarer å få til en felles påskelunsj!        

 

Tema: 

Tema for januar – mars, blir «Byen vår». Vi kommer til å konsentrere oss om 

Transportmidler/kjøretøy i første omgang. Barnehagens beliggenhet gjør at vi får med oss 

mange spennende kjøretøy både på veien og i lufta, hver eneste dag. Forhåpentligvis får vi 

tatt oss en tur med bussen, og også se på togene i sentrum.  

Vi har nå begynt å jobbe i grupper på tvers av Rød og Blå avdeling, en gang i uken. Dette er 

for å bedre kunne tilpasse det enkelte barns behov, og sette de med andre som matcher 

barna i sin utvikling. Vi kommer til å bruke disse gruppene hovedsakelig, for å arbeide med 

barnas språkutvikling. Med tema som utgangspunkt vil vi jobbe med begrepslæring, 

forståelse, enkle oppgaver som kims lek, puslespill, Lotto/Memory m.m. 

Vi har og prøvd oss på ulike turdager basert på årstallet ungene er født. Alle født i 2020 går 

tur på torsdager, og alle født i 2021 går på fredager. For de eldste er det ikke nødvendigvis 

slik at de alltid vil gå sammen på tvers (13 barn), men noen ganger vil de slå seg sammen. 

Mens for de yngste går vi sammen alle 7. De første turene gikk veldig fint, men med denne 

kabalen er vi avhengige at alle ansatte er på jobb (med mindre vi har studenter). Så det kan 

hende vi må komme opp med en alternativ løsning på sikt. 

Annet: 

• Samefolkets dag: 06.02.23. Hvert år marker vi Samefolkets dag her i barnehagen. På 

stor avdeling markeres det over en hel uke, mens på liten avdeling forholder vi oss til 

selve dagen. Mette holder samling hvor hun forteller om den samiske kulturen, vi 

hører på joik, barnesanger på samisk, fargelegger flagg og bilder av kofter m.m. 

Lihkku beivviin!    

• Karneval. Da var det tid for karneval, og også i år kommer vi til å ha en karnevalsuke. 

Dette er en veldig kjekk uke hvor vi kler oss opp litt hver dag (egen plan over dette 

kommer på avdelingen). Selve karnevalsfesten blir fredag uke 8. Det er ingen 

kjøpepress! Lag gjerne kostymene selv av det du finner hjemme       



• Vi skal ta imot vår siste runde med studenter for dette barnehageåret. I uke 8 (20-

24.02.23) kommer det to utenlandsstudenter på 1 ukes observasjonspraksis.         

Elise og Juni som er hos oss nå, har sin siste dag fredag 10.02.23. 

 

Viktige datoer: 

• 06.02.2023     Samefolkets dag 

• 24.02.2023     Karneval 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema «Byen vår». 
 
Hva sier Rammeplanen: 
 
Nærmiljø og samfunn 

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for 
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å 
gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.» 

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet.» 

«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at 
barna 

• oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse 
i samfunnet 

• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i 
nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt» 

«Personalet skal 

• introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i 
nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere 
seg og ferdes trygt 

• gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en 
historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng» 

 

 

 

 

Hentet fra Udir.no – Rammeplan for barnehagen. 


