
 

 

 

 

 

Nå er vi virkelig klar for at våren skal komme. Vi venter på at alt skal bli 

grønnere og at sauen på Jernaldergården skal få lam. Gleder oss virkelig til å 

kunne gå opp å se på de skjønne lammene som kommer.  

 

Februar 

I februar har vi jobbet med temaet turtaking. I samlingene har vi snakket mye 

om å vente til det er vår tur, og å slippe andre til når det er deres tur. Vi har 

også hatt forskjellige leker og aktiviteter der vi har fått trene på å vente på 

tur. Før hvert måltid er vi inne på badet og vasker hendene og her må vi virkelig 

trene på turtaking. Vi står i kø ved vasken og da er det ikke alltid like lett å stå 

fint å vente. Køen ved vasken er noe som vi har snakket mye om i samlingene, og 

alle er opptatt av at vi ikke må snike i køen eller dytte når vi står i kø. En av 

sangene som vi har sunget mye de siste månedene heter «Det er din tur nå». 

Barna liker godt å synge denne sangen og vi har sammen snakket mye om hva 

teksten i denne sangen betyr. Turtaking har jo vært en del av temaet vårt i 

februar men vi har også fokusert mye på temaet, om hvordan vi snakker sammen. 

Hvordan er det vi snakker til de andre? Hva er det greit at vi sier? Hva er ikke 

greit? Vi har gjennom hele dette året hatt fokus på hvordan vi skal behandle de 

andre. Dette er den viktigste delen av programmet «Være sammen». 

Relasjonsarbeidet mellom barn og voksne er viktig, men det er like viktig er det 

at relasjonene mellom barna er gode. 

Denne måneden har vi vært på flere turer og det har vært utrolig kjekt. En av 

dagene var vi nede å besøkte Lassa avdelingen i det andre bygget. Når vi gikk 



nedover snakket alle barna om hva de skulle leke med når de kom ned. Det var 

helt tydelig at de gledet seg mye til å komme ned å leke i den store båten som de 

har der. Alle sammen koset seg både i båten men også rundt i trærne som de 

kunne klatre i. Etter vi hadde lekt en god stund der nede, gikk vi litt videre til en 

lekeplass der vi satte oss ned og spiste lunsj. Det ble en ganske kort lunsj for 

det begynte å blåse og hagle så det ble ganske kaldt.  

En annen dag gikk turen opp til sauen på Jernaldergården. Sauene ble ganske 

fornærmet på oss siden vi ikke hadde med mat til dem. Heldigvis kom det en 

annen barnehage som hadde med litt mat til dem. Etter vi hadde hilst på sauene 

gikk vi inn mellom høyblokkene på Madla og her fant vi noen flotte marker som vi 

kunne ha noen kjekk leker på. Vi lekte «stiv heks» og «rødt Lys». Det var kjempe 

kjekt og veldig grei måte å holde varmen på. På markene var det også en kjekk 

bakke som vi kunne rulle i, vi fikk ganske god fart og noen ble nok litt svimle. 

Etter lekene fant vi oss en fin plass og spiste lunsj ute, det var deilig. 

Ellers i februar har det skjedd mye forskjellig, en fredag var det duket og klart 

for Karneval i barnehagen. Flere uker før Karnevalet snakket barna om hva de 

skulle være. Når dagen kommer er det noen litt ekstra flotte og 

forventningsfulle barn som kommer til barnehagen. Vi hadde et kjempe flott 

karneval med fellessamling inne på fellesrommet. Her var det førskolebarna på 

Stokkavannet som stod for dramatiseringen av en ny variant av «Bukkene Bruse» 

Blant annet måtte de krysse en bro hvor trollet Elsa bodde. Når eventyret var 

over var det tid for at alle samme fikk komme frem i tur og orden og vise frem 

de flotte kostymene. Etter samlingen var det klart for lunsj og tradisjonen tro 

ble det da servert pølse i brød.  

Fredag 27 februar var det duket for en annen av våre mange tradisjoner. De 

som nå snart har gått ett år på skolen blir invitert tilbake til barnehagen på 

bollefest. De som nå er på førskole gruppen får komme inn å være sammen med 

førsteklassingene og de får stille spørsmål om det som de lurer på om skolen. 

Det er en veldig bra tradisjon, som kan være med på å gjøre skolestart litt 

mindre skummel for de som skal begynne. Alle i barnehagen gleder seg til denne 

dagen og det gjør også de førsteklasseningene som får komme tilbake i 

barnehagen på besøk. 

 

 

 

 

 



Mars 

Månedens tema: Kropp, bevegelse og helse, med fokus på førstehjelp og 

bevegelse 

Vi nærmer oss også påske, så vi kommer til å snakke litt om dette, ha 

formingsaktiviteter og sanger rettet mot påske. 

 

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom 

kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og 

bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange 

områder (rammeplanen). 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse ønsker vi å bidra til at barna: 

 skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og 

utfordringer.  

 får kunnskap om menneskekroppen og førstehjelp 

Mål for personalet: 

 Legge til rette for varierte og allsidige bevegelser og utfordringer 

 Gi kunnskap om menneskekroppen og førstehjelp  

 

  

 
Nå ønsker vi å bruke de gode relasjonene som barna har, til at de kan hjelpe 

hverandre hvis noen skader seg. Vi har i de siste månedene hatt mye fokus på å 

hjelpe når vi ser at andre er lei seg, dette er også gjennomgangstema i det 

førstehjelps opplegget som vi skal bruke sammen med barna.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Trine, Camilla, Maryan og 

Kirsten 

Grønt mål 

Være kreativ med sorteringsavfallet 


