
Månedsbrev for februar fra Soria Moria 
 

Hva gjorde vi i januar? 

Denne måned har vi snakket litt om vinter, om hva som skjer i naturen på denne årstiden. På 
turen har vi snakket om hvor insektene, fuglene og bladene på trærne blir av. Noen barn har 
sagt at noen fugler flydd til et varmere strøk og noen blir igjen i Norge. Og insektene kryper inn 
i små hulrom som er ikke frosset. Vi har også lagt merket til at nesten alle trærne har mistet alle 
bladene sine. Disse fine samtaler tok vi videre til barnehagen. Vi har hatt gruppeaktiviteter hvor 
barna ble også kjent med ulike former av snøfnugg og farger som blå og hvit.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
På miljødag har vi sortert alle lekene i lekeskuret etter typer og størrelser.  
 
Førskolegruppen har hatt skoleopplegg aktiviteter både inni og ute. Det har øvd masse med 
finmotorikken, lytte og ta imot beskjeder. De har også vært på tur sammen med alle 
førskolebarn i nærmiljø området. En opplevelse vi skal fortsette å gjøre fremover. I januar var 
det planlagt museum besøk men ble dessverre avlyst på grunn av endringer i stab ved Stavanger 
Museum.  
 
Språkarbeid 
Denne måned har vi lest og lyttet til eventyr om Pannekake. Barna likte eventyret veldig og 
gleder seg allerede til Karneval hvor vi skal kle oss ut som dyrene og pannekake fra eventyret. Vi 
har hatt fokus på nøkkelord om vinter og eventyr om Pannekake og har jobbet med bøyning av 
verb og flertallsform i substantiv som: mann-menn, unge-unger, gås-gjess, gris-griser, å fryse-
frøs, å snu-snudd, å trille-trillet, å spise-spiste. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Hva skjer i februar? 
Denne måned skal vi fortsette å dele barna i mindre grupper i løpet av dagen (ift alder, interesser 
og språk ferdigheter). Vi skal også prøve en ny rutine ved påkledning og organisere avdelingens 
rom annerledes. I februar skal vi snakke mer om vennskap, hva er en god venn, hva betyr uhell 
og med vilje. 
I uke 5 og 6 skal vi bli kjent med samisk kultur og markere Samefolkets dag. 6 februar.  
(Nærmiljø og samfunn)  
Uke 7 skal vi bruke for å forberede til Karneval. Vi skal pynte avdelingen og fellesrommet samt 
lager vi kostymer/masker i barnehagen som barna kan bruke for å kle på seg den 17 februar. 
Barna fikk velge seg et dyr de vil kle seg ut som. Barna har allerede valgt at de skal være en griser 
og pannekaker. Barna gleder seg allerede og har begynt å planlegge at kanskje grisen kan spise 

pannekake den dagen.       (Barns medvirkning; Kunst, kultur og kreativitet) 
 
Uke 8 skal vi fortsette med eventyr prosjektet vårt – Eventyr om Pannekake 
 
Mål: 
Å ha fokus på vennskap. At Alle barna skal oppleve glede gjennom lek – alene og sammen med 
andre 
Å fortsette å jobbe med eventyret om pannekake (dyr og mat) 
Å bli mer kjent med noen ord som knyttet til vinter  
Å bli kjent med ord som er knyttet til karneval og samisk kultur 
 
Månedens bok, sang, rim og regler (Språk, tekst og kommunikasjon) 
Eventyr om pannekake 
Bøker om vinter 
Bøker om vennskap 
 
Eventyrreglen om pannekake 
Fingerregle 
Det bor en baker 
Snøkrystaller 
Se, nå snør det 
Høre på Samiske sanger  
Sanger om Karneval (Vi har ei gammel, Jeg er liten undulat, Samba’n er løs, Til karneval vi dra av 
sted) 
 
Nøkkelord: 
Kone, mann, gamlefar, unger, and, gåss, gasse, høne, hane, gris, panne, bekk, bolle, visp, snø, 
snømann, kald, varm, nordlys, lavvo, reinsdyr, samer, kostyme og maske 
 
VIKTIGE DATOER: 
01. Annabell 4 år  
06. Samefolkets dag 
17. Karneval 
 



 
 
INFO: 
 

Klær: Jakken som barnet bruker til/fra barnehagen SKAL henges i «inne» garderoben. Dette 

hjelper til at barna klarer selv å ta ned og henge utetøyet sitt.  

Liten sort kurv er KUN for fleece/ull, lue, hansker/votter som skal brukes den dagen.  

I skapet på baderommet kan dere legge skift til barna. 

 

Annet:  
Har dere et forslag på tema som dere har lyst til at vi skal jobbe med Soria Moria, eller 
kommentar på det vi jobber med, gi gjerne en beskjed så kan vi se hva vi kan få til. Vi elsker 
tilbakemeldinger. Lurer dere på noe, spør oss gjerne. Vi er tilgjengelig både på mobil og epost. 

      
 
Uke 9 vinterferie (27 feb – 3 mars). Om noen tar fri denne uken ønsker vi beskjed om dette slik 
at personalet kan planlegge avspasering.  
 
 
Vakter på Soria Moria (alle er på jobb mellom 09:00-15:00 unntatt de dagene vi har møter og plantid/lesetid) 

Tidligvakt:     07:30-15:00 
Mellomvakt: 08:00-15:30 
Seintvakt:      09:00-16:30 

 
 
 
 
 
Mvh 
 
 
Bernadette, Mariola, Isak (vikar) og Selda (Ufører) 


