
 

Da har vi endelig kommet frem til den første vår-måneden. Det er utrolig deilig med 

lysere dager og lettere vær. Selv om vi her på Vestlandet vet at våren gjerne byr på litt 

forskjellig vær. Allerede kan vi se at det spirer og gror, og vi gleder oss til trærne igjen 

får grønne blader. 

 

 

Februar 

Rett etter vinterferien fikk vi besøk av to flotte damer på avdelingen. Det var 

ikke alltid like enkelt å kommunisere med dem siden de ikke kunne så godt norsk. 

Barna syntes det var litt rart at de ikke skjønte hva de prøvde å fortelle dem. 

Etterhvert gikk det seg mer og mer til med bruk av kroppsspråk, og det var 

kjempe kjekt å ha dem på besøk. 

Vi har brukt mye tid i februar på å lese bøker, både i samlinger og smågrupper 

med barna. Det har blitt mange forskjellige eventyr, og barna synes det er 

kjempe kjekt å høre forskjellige historier. Neste samling har vi gjerne repetert 

det som vi leste sist. Dette for at barna skal trene hukommelsen, men det er 

også viktig for oss voksne å få et inntrykk av hvor mye barna forstår når vi 

leser. Det er fascinerende å se hvor mye de får med seg. Eventyr er utrolig 

kjekt å bruke for det gir alltid mulighet for å snakke ulike temaer, som igjen gir 

rom for å undre seg over dette sammen med barna. I eventyr finner man ofte 

forskjellige vennskap, og folk eller dyr som hjelper hverandre. Dette er 

eksempler på temaer som vi kan bruke i samtaler etterpå. Ikke minst er det 

viktige temaer i relasjonsarbeidet som vi har kontinuerlig på avdelingen. 

Gjennom februar har vi vært så heldige at vi har fått vært på flere aketurer, 

det trengs ikke så mye snø før vi finner frem akebrettene. Vi har vært mye ute 

denne måneden, det har vært mange dager med flott vær, og da har vi gjerne 



gått ut rett etter frokost og vært ute resten av dagen. Bare vært innom og 

spist.  

I starten av februar var det på tide med Karneval, alle møtte opp i barnehagen 

stolte og krye med mange forskjellige kostymer. Vi hadde en kjempe flott dag. 

Stokkavannet hadde en fellessamling for alle sammen inne på fellesrommet. De 

hadde til og med laget kor, som sang for oss andre. Etterpå kunne de som ville 

komme frem å vise seg mens vi sang for dem. Etter samlingen var det tid for 

samba og Pinata, før vi hadde skikkelig pølsefest. 

Førskolegruppa hadde også et par ganger på skøyter denne måneden, vi hadde 

det kjempekjekt, og barna ble veldig gode på skøytene. Vi lekte «tikken» og «alle 

mine kyllinger», utrolig spennende når en av de voksne skulle prøve å fange dem.  

 

Mars 

«Han rakk tunge til meg», «han så sint på meg», 

«han sa unnskyld, men så ikke på meg» slike 

kommentarer hører vi fra barn hele tiden, de har 

forstått det: kommunikasjon er mer enn ord! Men 

hva betyr det egentlig, dette er veldig vanskelig for 

oss voksne, men spesielt for barn.  

Vi fortsetter arbeidet vårt med «være sammen», men vi fortsetter videre med 

nytt tema. «Kommunikasjon-mer enn ord» Kommunikasjon er et viktig verktøy 

som vi for så vidt bruker mye, men likevel kan være så vanskelig. Vi 

kommuniserer verbalt, med ord og tonefall, og nonverbalt, med blikk, mimikk og 

kroppsspråk. Så det å få en forståelse på at kommunikasjon er mer enn ord, er 

viktig både i arbeidet voksen-voksen og voksen-barn, men også forholde barn-

barn. Og dette kommer vi til å ha mer fokus på i mars og april. 

 

 

 

 

 

 

 

Språkutvikling i barnehagen 

Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver. Det er 

Dette sier rammeplanen om kommunikasjon: 

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å  

motta og tolke et budskap, og å selv være avsender  

av et budskap. Både den nonverbale og den verbale  

kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt  

muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er  

avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om  

opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for  

utvikling av et rikt språk. 



mange forventninger til barnehagens arbeid på dette området. Regjeringen har 

varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i ny stortingsmelding 

som ventes våren 2016 

I år handler også barnehagedagen (1.mars) om barnehagenes arbeid med å sikre 

barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna.  

Så månedens tema blir: 

«Les høyt for meg!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalsituasjonen på avdelingen er per nå slik: 

Gjennom å bli lest for, delta i samtaler om og selv 
bidra i å utvikle fortellinger skal barna: 

• Utvikle sin begrepsforståelse og et rikt ordforråd 

• Oppleve spenning, glede og mestring 

• Få et positivt forhold til tekst og bilde 

• Tilegne seg kunnskap om skriftspråket før den 
formelle leseopplæringen tar til 

• Få forståelse for verdien av å kunne lese og skrive 

• Utvikle kommunikasjonsferdigheter gjennom å 
bruke språket aktivt 

• Bli kjent med ulik litteratur 

• Oppleve samhold og tilhørighet 

 

«Barnehagen skal skape et miljø hvor barn og 
voksne daglig opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale, og 
være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og 
kulturelle verdier som formidles.» 
(Rammeplanen) 



Kisten 100% 

Elisabeth 60% 

Liv Marie 50% 

Elisabeth Sol 50% 

Robert 40% 

Vi kommer også til å ha Rkristina hos oss en del fremover, hun er i barnehagen 

for å få arbeidspraksis. 

I uke 10 kommer det to studenter fra UIS som skal være hos oss i noen uker 

fremover, det blir kjempe kjekt. 

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 

De neste måneden finner dere månedsbrevet på 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 
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