
MÅNEDSBREV MARS 2022 

1. Planmål for perioden (Hentes fra prosessplanen) 

Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 

Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillmønstre. 

 

2. Sosialt mål for perioden 

Alle barn skal oppleve å få hjelp og støtte av ansatte som tar barns opplevelser på 

alvor. S. 3 i « Handlingsplan for godt psykososialt barnehagemiljø i Våland-

barnehagene». 

 

3. Evaluering av måneden som har vært  

Februarmåned på Blåklokke var som regel fylt av eventyrer, turer og 

formingsaktiviteter. Vi leste mye historier om Haren og skilpadda og Den lille 

kråkeskremmeren. Disse historiene handler om å finne gleden i lek tross for 

begrensninger og mestring gjennom gjentakelse. 

Vi markerte samedagen i første uke av februar ved å lage samisk flagg, snakket om 

samisk liv og kultur i samlingene og hørte på samisk musikk. På toppen av det, spiste 

Bidos (samisk rett) til lunsj den 04.februar.  

På en av turene våre, hadde vi skattejakt i skogen. Barna storkoste seg og var med på 

skattejakten. De syntes de var veldig gøy.  

På slutten av måneden hadde vi karneval. Barna kledde seg ut som det de ville, fikk 

vise deres kule kostymer til alle ved å gå på rødløperen alene, danset, slo på 

piniata(katta i sekken) og spiste pølsebrød til lunsj. Det var en av de uforglemmelige 

dagene for barna i barnehagen. 

Noen planer denne måneden, spesielt turer falt bort grunnet sykdom blant ansatte. 

 

4. Temaarbeidet videre  

I mars har vi fortsatt lek og lekeglede som fokus. Vi hjelper barna til å fine gleden i 

leken og følge reglene på både voksenstyrte leker og frileker. Vi fortsetter å 

tilrettelegge leker for barna både inne og ute. Vi skal lese historier om hvordan barna 

kan finne gleden i leken tross for begrensninger, og hvordan de kan leke fint sammen 

tross for forskjelligheter. Barna er med på dramatiseringen av historiene vi leser. Ved 

å gjøre dette, finner de gleden ved å høre på eventyrer og historier. 

Vi går fortsatt tur på mandagene og det er viktig at barna er på avdelingen før kl10. 

5. Viktige datoer  

15.mars – Barnehagedag; Tema: Du og jeg 

28.mars – Cornelia fyller 6 år 

 

P.S. 

Tusen hjertelig takk at dere fortsatt hjelper oss til å holde gangen ren og i orden. Vi må 

bare fortsette å fylle skapet med tingene som barna trenger i hverdagen. Unødvendige ting 

må tas med hjem. 



 

 


