
MÅNEDSBREV FEBRUAR 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  

 På Blåklokke ble januarmåneden fylt av eventyrer, turer og formingsaktiviteter. Vi 

leste mye om Pulverheksa og sine venner og vi avsluttet hennes eventyr med å gå på 

slottsball sammen med alle barna på avdelingen. Barna kledde seg ut som de ville, 

danset, spiste smultring med masse melis på og fikk buffet til lunsj. Barna syntes det 

var veldig gøy å kunne spise buffet på avdelingen. 

 

Vi gikk tur rundt Mosvannet, Kanikk lekeplass og Vålandsskogen. Der fikk barna leke 

fritt og spiste lunsj ute før vi reiste tilbake til barnehagen. 

Noen planer denne måneden falt bort grunnet strengere koronarestriksjoner. 

 

4. Temaarbeidet videre  

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

og følge reglene på både voksenstyrte leker og frileker. 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.  

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

5. Viktige datoer  

05.februar – Samedag markering 

25.februar – Karneval 

 

P.S. 

Tusen hjertelig takk at dere 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. 

 

 

 

 



MÅNEDSPLAN FEBRUAR 2022 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dialogisk høytlesning 
Vi skal lære om samisk 
historie og fingermaler 
samisk flagg etterpå 
 
 
 
 
Fiskemåltid      
 
 
 
 
 

2 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Vi snakker igjen om 
samene og lager 
lavvo  

3 Dialogisk 
høytlesning 
Vi leser om samene 
igjen og deres egen 
kultur og fortsetter å 
lage det samiske 
flagget og lavvo 
 
Varmmat 

4 Samedag markering 
Vi hører på den 
samiske musikken, 
danser og spiser 
samisk mat til lunsj. 

7 Tur rundt 
Mosvannet 
Vi går tur rundt 
Mosvannet, spiser 
lunsj på en 
lekeplass der og 
la barna leker litt 
før vi rusler ned til 
barnehagen igjen 

8 Dialogisk høytlesning 
Vi leser en historie om 
Haren og Skilpadda. 
Historien handler om 
mestring og å finne 
glede i leken tross 
begrensninger. 5- 
åringer lager enten 
haren eller skilpadden 
etterpå. 
 
 
 
 
 
 
Fiskemåltid 

9 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Vi leser igjen historien 
om Haren og 
Skilpadda med de 3 
og 4-åringene og 
lager haren eller 
skilpadda etterpå. 

3 Dialogisk 
høytlesning og 
dramatisering 
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om Haren og 
Skilpadda. Barna er 
med på 
dramatiseringen. 
 
 
 
 
 
 
 
Varmmat 
 

11 Førskolegruppe 
Førskolegruppen på 
fellesrommet 
 
 
 
 
 
Lek i små grupper 
De 3 og 4 åringene er 
delt i smågrupper og 
har frilek 

14 Tur til 
Vålandstårnet 
Vi går tur til 
Vålandshaugens 
høyeste punkt. Vi 
leker skattejakt. 
Denne leken er 
voksenstyrt. Vi 
plasserer noen 
plakater i 
områdene for 
barna å finne 
fram. Plakatene 
inneholder regler 
eller hva barna 
gjør for å finne 
fram den 
hemmelige 
skatten. 

15 Dialogisk 
høytlesning 
Vi leser en historie om 
Den lille 
Kråkeskremmeren. 
Denne historien 
handler om mestring. 
Alle barna lager en 
kråkeskremmer etterpå. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskemåltid 

16 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Vi leser igjen historien 
om Kråkeskremmeren 
med de 3 og 4-
åringene og fortsetter 
å lage en 
kråkeskremmer. 

17 Dialogisk 
høytlesning og 
dramatisering 
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om 
Kråkeskremmeren. 
Barna er med på 
dramatiseringen. 
 
 
 
 
 
 
 
Varmmat 

18 Førskolegruppe 
Førskolegruppen på 
fellesrommet 
 
 
 
 
 
 
 
Lek i små grupper 
De 3 og 4 åringene er 
delt i smågrupper og 
har frilek 



21 Tur til 
Vålandsskogen 
Vi går tur til 
Vålandsskogen, 
spiser lunsj, leker 
og tilbake til 
barnehagen igjen. 

22 Dialogisk 
høytlesning 
Vi leser en historie om 
Hvorfor frosken og 
slangen ikke leker 
sammen. 
Historien handler om to 
venner som lekte fint 
sammen før. 
Førskolegruppe 
fingermaler slangen og 
frosken etterpå. 
 
Fiskemåltid 

23 Førskolegruppe  
Førskolegruppen har 
noen aktiviteter med 
Oddveig og de andre 
voksne som har 
ansvar for denne 
gruppa. 
 
Aldersinndelte 
grupper 
Frilek og 
formingsaktivitet 

24 Dialogisk 
høytlesning og 
dramatisering 
Vi leser og 
dramatiserer historien 
om Hvorfor frosken og 
slangen ikke leker 
sammen. Barna er 
med på 
dramatiseringen. 
 
Formingsaktiviteter 
 
Varmmat 

25 Karneval 
 Det kommer egen 
plakat og barna kler 
seg ut hva de ville. 

28 Tur til Kanikk 
lekeplass 
Vi går tur til 
Kanikk lekeplass, 
spiser lunsj og 
tilbake til 
barnehagen 
 

 
 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


