
Månedsbrev Februar 
Måneden som gikk: 

I januar hadde vi teamet vinter, i den forbindelse hadde vi 

ulike aktiviteter som presenterer vinteren. De har blant 

annet fått malt sine egne snømenn, ta gjerne en titt inn på 

de flotte kunstverkene. I og med at januar var en mild 

måned og det ikke var noe særlig tegn til vinter ute, gjorde 

vi litt inne. Ungene fikk oppleve hva som skjer nå vann 

fryser, og noen av barna fikk også se hva som skjer når det 

fryste vannet smelter. Det å leke og eksperimentere med 

vann var noe barna syntes var spennende. Vi lagde også noen andre vinterbilde med 

maling, vann og Zalo. En av de voksne blåste bobler noe som barna syntes var 

spennende, når den voksne hadde blåst ferdig tok barna et ark ned i vannet med 

maling, for å lage sin egen kunst, spennende å se alle de ulike kunstverkene.  

I samlingene har vi hatt fokus på vintersanger, og en regle om fem snømenn, vi har 

også begynt å øve litt på farger i samlingen.  

Måneden som kommer 

I februar vil vi fortsette litt med vintertemaet vårt, samtidig som vi skal jobbe med fest, 

farge og fellesskap. I forbindelse med dette temaet skal vi blant annet ha karneval 

det skjer allerede den 14. februar. Da blir det fellessamling med de andre 

avdelingene, det blir sang, dans og pinjata. Her får også alle muligheten til å komme 

opp å vise frem kostyme sitt. Vi ønsker at karnevalet skal være en kjekk opplevelse 

for barna 

Vi vil ikke pålegge dere ekstra kostnader med å gå å kjøpe karnevalkostyme til 

barna, bruk fantasien, spør venner eller bekjente om å få låne. Det er også frivillig å 

kle ut barnet. Vi har også kostymer liggende i barnehagen. Dere kan også kle ut 

barna med kun i en valgfri farge.  

Ellers er dette et tema vi kommer til å ha fokus på i samlinger, lek og forming. En 

annen merkedag vi kommer til å markere er samenes nasjonaldag torsdag 6.februar.  

 

Månedens sanger er blant annet 

Jeg heter februar 

Lisa gikk til skolen … (Vi kommer til å gjøre litt om på den) 

 

 



Inkluderende lek 

På planleggingsdagen vi hadde i november var 

Wenche Warhaug på besøk for å snakke om 

inkluderende lek og hvordan vi kan jobbe med å 

få en mer inkluderende lek på avdelingen. Dette 

er noe vi har bestemt oss for å jobbe videre med. 

Hun har allerede vært på besøk hos oss både på 

avdelingen for å observere hvordan leken på 

avdelingen er, og for å snakke med oss for å gi 

tips og råd til hvordan vi kan fremme den 

inkluderende leken enda mer. Noe vi blant annet 

kommer til å gjøre fremover er å ha fortsette med lekegrupper mandager og fredager. 

En gruppe skal også ha en liten bokklubb med tanke på språkutvikling.  

Selv om vi skal ha lekegrupper mandager og fredager, vil vi hele tiden når det ikke er 

andre ting som skjer ha fokus på den gode leken blant barna som er på avdelingen.  

 

Relasjonskompetasne 

Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og 

vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle 

et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få 

betydning for trivsel, utvikling og læring.   

For å fremme gode relasjoner er det helt avgjørende 

at det legges vekt på å skape et positivt klima på 

avdelingen og i gruppen. Samspillet bør være preget 

av masse glede, deling av gode og varme følelser og 

latter som skaper en god atmosfære. 

Vi har en kjekk og harmonisk barnegruppe der alle blir 

glade for å se hverandre enten når de kommer om 

morgningen 

eller når noen 

av dem våkner er det alltid en glede hos de 

andre barna.  

Vi jobber hver dag med at vi ikke skal slå 

hverandre med heller gi en klem eller stryke 

hånden på kinnet.  

 

 

 



Språkkompetanse 

For å sikre en god språkutvikling skal alle barn 

få varierte og positive erfaringer med å bruke 

språket som kommunikasjonsmiddel, som 

redskap for tenkning og som uttrykk for egne 

tanker og følelser. Språk læres kontinuerlig og 

først og fremst gjennom de daglige aktiviteter 

barna tar del i. Derfor er det viktig at 

personalet har god kunnskap om barns 

språkutvikling og om barns 

andrespråkinnlæring.  

Med tanke på at vi er en gruppe bestående av 

fem flerspråklige barn. Vil vi fortsette å jobbe 

med benevning, vi vil også jobbe med å 

oppfordre barna til å bruke språket aktivt. Vil vi 

også fortsette med å se å lese ut ifra bilder i 

bøker som vi har på avdelingen. Det å lese/se 

i bøker er noe alle barna på avdelingen liker å 

gjøre.  

 

 

Annen informasjon 

- Hristina bursdag 14.februar 

- Karneval 14.februar 

- Vinterferie uke 9 

- Som dere nok har lagt merke til har ikke Ragnhild vært på avdelingen siden 

slutten på oktober, hun har vært sykemeldt siden da og er foreløpig sykemeldt 

ut denne måneden. Når hun kommer tilbake vet vi ikke.  

Fint hvis dere kan ta med dere dresser/regntøy hjem om fredagen for en vask. Sjekk 

også jevnlig om barnet ditt har alt det som trengs av skiftetøy. 

Fint hvis dere også kan rydde litt i hyllene.  

 

Ønsker dere en fin februar 

 

Hilsen vi som jobber på Mosvannet.  


