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I februar har vi satt fokus på vårt tema `Den 
magiske skogen`. 
Vi har vært på mange spennende turer i skogen 
bak barnehagen. Det å gå i ulendt terreng var en ny 
og kanskje litt skummel opplevelse for noen av 
barna. Derfor har vi bestemt oss for  å gå på tur i 
mindre grupper der vi voksne kan støtte barna 
mest mulig. Vi leitet etter Gruffalo og var på 
skattejakt. Mange likte også samling ute. Da 
fortalte vi eventyret om Gullhår og de tre 
bjørnene. 
6.februar feiret vi samenes nasjonaldag med 
samling, joik og lavvo som vi har bygget på 
avdelingen. 
På fastelavn den 20.februar pyntet vi avdelingen 
med bjørkeris som barna har laget selv og serverte 
nystekte boller med krem.  
17.februar var det karneval. Hele barnehagen gikk i 
tog med musikk og instrumenter og avsluttet toget 
med Bli med dansen på fellesrommet. På Tussene 
har vi øvd på dansen ganske lenge siden barna har 
vist så stor interesse for musikk og bevegelse. De 
fleste syntes at det var gøy å kle seg ut og å få 
ansiktsmaling. Vi hadde en stor fest sammen med 
Tommeliten med pølse i brød, saft og pinata.  

Mars 

  
                
 

I mars skal vi rette fokus mot fagområdet 
`Kommunikasjon, språk og tekst`.  
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen 

bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold 

av kommunikasjonsformer. 
 Rammeplan for barnehage 

Barna viser mer og mer interesse for forskjellige 
bøker og eventyr. Eventyret om Gullhår og de tre 
bjørnene viste seg å være en stor suksess, til og 
med pastaen vi hadde til tomatsuppa ble til pappa, 

mamma og babybjørn.       Vi har også allerede 
begynt å jobbe med bokserien Babblarna. Det er 



                    
 
 
 

 

bøker som kan tilpasses til hvert barn sitt språknivå 
på vår avdeling. Det er en fantastisk trening på 
forskjellige språklyder, grammatikk og 
språkmelodi. Vi har også fått alle figurene så det er 
bare å sette i gang fantasi og bli bedre kjent med 
babblarnas verden.  
Ludde er også veldig populær på Tussene. Vi har 
malt ham på vinduet. Ludde har laget lunsj til oss 
mens vi var på tur og vi liker å tøyse slik som Ludde 
gjør. 
Etter hvert kommer andre spennende bøker som vi 
skal jobbe med i løpet av marsmåned. Vi gleder oss 
til mange gode lesestunder og samtaler omkring 
temaene i bøkene. 
Det nærmer seg vår og Påske så vi skal leite etter 
vårtegn og sette i gang påskeforberedelser.  
14.mars skal vi feire Barnehagedagen. Tema i år er 
`Liten og stor`. Årets markering setter søkelyset på 
betydningen av flere ansatte i barnehagen og 
spennende opplevelser som barna kan ha sammen 
med dem. Rammeplanen for barnehager 
vektlegger betydningen av et tilstedeværende 
personale som ser hvert enkelt barn. Der står det 
blant annet: «I barnehagen skal alle barn oppleve å 
bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og 
støtte de har behov for.» 
Det lover å være en spennende måned. Vi satser 
på et fint vær og mye sol!  

Praktisk informasjon -I mars-april skal Aleksandra og Stina gjennomføre 
foreldresamtaler. Det blir hengt opp en lapp med 
datoer. Vennligst skriv ned barnets navn den dagen 
det passer for dere. 
- Været kan endre seg raskt i løpet av neste ukene 
så husk å sjekke om barnet ditt har klær tilpasset 
værforhold. 
 

 

Vi ønsker alle en fantastisk marsmåned. 

Hilsen Bjørg, Kzenya, Stina og Aleksandra 

 


