
 

Februar har ankommet, og vi er i den siste 

vintermåneden for nå.  

Jammen har vi fått kjenne på alle de ulike 

årstidene på en og samme tid, og flere av 

barna har opplevd snøstormer og hagelbyger 

på tvers.  

Bee har entret Thailand, og hilser masse til alle 

sammen fra varmen! Sofia har også gitt lyd fra 

Argentina, og vi gleder oss masse til hun og 

familien er tilbake om en måned  

 

Her holder vi fortet, og dagene går til 

forberedelser av karnevalkostymer, 

dramatisering av Bukkene Bruse, og sansing og 

forming med mat og kreative aktiviteter. 

Flere av de eldste barna er med i matlaging 

hver torsdag, og i det siste har vi prøvd ut 

både stekt ris og vegetarlasagne, og mye ser ut 

til å falle i smak hos barna!  

 

Barna har hatt mye forming i det siste, og 

både troll og bukker pryder avdelingen. Det 

har blitt gode samtaler om trollet og geitene 

rundt spisebordet, og ellers i løpet av dagen. 

Vi har valgt ut noen fokusord som dere finner i  

 

prosjektplanen på nettsiden – og barna viser 

god utvikling på de ukene som har gått. Flere 

av barna går også og nynner på sangen ila 

dagen. Vi jobber videre med Bukkene Bruse 

frem til karnevalet 17.02.  

 

 

 

 

 

Etter det vil vi fokusere på tema om kroppen, 

og Babblarna blir hovedtema hos oss den 

kommende perioden, før påsken plutselig 

melder sin ankomst.  

Våren går alltid fort, og vi gleder oss til 

yttertøyet blir lettere, til barna kan øve mer på 

selvstendighetstrening i forhold til påkledning, 

og til temperaturene øker. 

Nå som Bee er bortreist, ser vi oss nødt til å 

bytte turdag, da vi alltid skal være nok voksne i 

forhold til barnegruppe mens vi er på tur – jeg 

kommer tilbake med mer info angående ny 

turdag.  

 

 

Babblarna er svenske fiktive figurer, brukt som 

språkverktøy for barn. I Babblarnas verden er 

målet å bable, snakke, synge og leke sammen 

så mye det går. Vi skal bruke fantasien godt, 

og la hverdagens hendelser og rutiner gi rom 

for masse språklek og kommunikasjon. 

Jeg legger ved link, slik at dere kan oppdage 

Babblarnas verden hjemme og se og synge 

sammen med barna.  

Babblarna (https://babblarna.no/) 

 

 

BURSDAGER I FEBRUAR 

Ulrik  3 år 04.02 

Matias  2 år 04.02 

Saga  3 år 23.02 

Hipp, Hipp, Hurra !!! 

 

Vinterklemmer fra Kine, Esther, Ragnar, 

Camelia, Nicklas (& Bee) 
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