
 

 

 

 

 

Tiden går fort… 

Nå er vi alt kommet frem til april, og det er ikke lenge før vi kan begynne å 

tenke på at sommer nærmer seg. Våren er en flott tid og det er deilig med de 

friske fargene som kommer mer og mer frem etter hvert.  

 

Mars 

I mars har vi hatt fokus på bevegelse og førstehjelp. Det har vært utrolig å se 

hvor engasjerte alle barna har blitt når vi har hatt fokus førstehjelp. I 

barnehagen har vi en eske med et pedagogisk material som vi kan bruke for å 

snakke om førstehjelp. I dette materialet møter vi dukken Henry som veldig 

ofte er uheldig og skader seg. Det starter da med at vi viser bilde av Henry i en 

situasjon og så prøver vi å finne ut hva som har skjedd. På bilde under kan dere 

se det som er i pakken om Henry. 

 

 

 

 

 

 

Når vi så er kommet frem til hvordan Henry har skadet seg, tenker vi oss at det 

er en av barna på avdelingen som kommer å finnerhan. Så snakker vi om hva vi da 

må gjøre. Det første vi skal gjøre er å spørre Henry om det gikk bra, etterpå er 
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det viktig at barna går og finner en voksne. Den voksne må så avgjøre om de kan 

hjelpe Henry eller om vi må kontakte lege.  

Det har vært utrolig spennende å arbeidet med dette sammen med barna, og de 

har vært veldig interesert i dette temat. Alle har snakket om dette og mange 

har også lekt sykehus og lignende. Omtrent hver dag kommer de å spørr om vi 

kan ha samling om Henry. I eska til Henry er det også en CD med noen sanger 

som går på førstehjelp, og disse sangene har blitt en stor hit i barnehagen. Da 

spesielt en sang som  heter «Tutti Fratelli» som betyr vi er alle søsken. Dette 

var slagordet som Jean Henri Dunant brukte når han sammen med noen kvinner 

hjalp sårede soldater fra slaget ved Solferino. Ved å bruke dette slagorde fikk 

han kvinnene til å hjelpe soldater fra begge sidene i konflikten. 

Gjennom denne måneden har vi også hatt fokus på allsidig bevegelse. Vi hadde en 

dag ute på plenen ved siden av barnehagen der Sandra, som er student hos oss, 

hadde et opplegg med forskjellige leker hvor barna fikk bruke kroppen alsidig.  

Førskolegruppa har hatt de siste dagene med skøyter nå i mars og det er utrolig 

kjekt å se hvor flinke de har blitt. Ellers i førskolegruppa så har vi også trent 

litt på å bruke data til skriving og dette kommer vi også til å fortsette med 

videre ut i april. Vi har jo laget et eventyr som vi ønsker å lage bok ut av så da 

må vi skrive dette på data. 

Mars har vært en flott måned inne på Mosvannet, vi har laget mye forskjellig 

påskepynt, som en del av dere har fått med dere hjem. Ellers har vi også vært 

mye ute denne måneden, det er deilig nå når vi kan være ute hele dager. 

Ønsker også  å takke dere for en flott påskefrokost, kjempe kjekt at så mange 

hadde muligheten til å komme å spise sammen med oss. 

 

April 

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

bevegelse 

Nå er våren kommet godt i gang så vi kommer også til å rette fokuset mot 

vår og vårtegn 

 

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.  

 

Det blir foreldresamtaler i april og jeg kommer til å sette dere opp på tider.  Om 

dere ikke kan komme på oppsatt tid, ønsker jeg at dere prøver å bytte 

innbyrdes. 

 

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

Kirsten 


