
Månedsbrev mars for avdelingene Hvitveis og Rødkløver 

 

I desember, januar, februar og mars har vi tema «Språk og språkglede».  

Hovedmål: 

• Personale skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale 

uttrykk og støtte barnets språkutvikling.  

Delmål: 

• Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 

følelser. 

• Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas 

norskspråklige kompetanse. 

  (Årsplanen, s. 19 og 20).   

Sosiale mål:  

• De ansatte skal gå frem som rollemodeller og jobbe for å fremheve positivt språkbruk 

og positiv atferd. (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s. 7). 

For å nå disse målene skal vi ansatte være bevisste på vår egen rolle som språklige forbilder 

og bruke aktivt språkbruk i alle hverdagssituasjoner. Vi skal ha en anerkjennende måte å 

kommunisere med barna, og vi skal passe på at alle barna blir sett og hørt i deres uttrykk. Når 

barna har sanseopplevelser, må vi passe på å være til stede for å kunne gi barna begreper på 

det de sanser. Vi skal fortsette med vennegrupper, slik at det er lettere at alle barn får komme 

med sitt uttrykk. Vi skal ha gode samtaler med barna der vi undrer oss sammen, og alt barna 

kommer med blir tatt med og vedsatt i samtalen. 

 

Evaluering av måneden som har vært 

Vi ser lesegleden hos barna på avdelingene, de finner seg bøker flere ganger til dagen. Ofte 

setter de seg sammen i sofaen og leser i bøker sammen.  

 

Vi har også jobbet en del med at de eldste barna skal gi beskjed om de vil ha hjelp eller vil at 

vi skal sende noe med bordet. Fraser som blant annet «kan jeg få….», «kan du hjelpe meg» og 

«Takk». 

Vi øver også på at de eldste skal benevne hva vi skal sende og ikke bare si «den». Barna har 

blitt veldig gode på å bruke disse frasene.  

 



Vi har også jobbet en del med stopp-regelen på avdelingene. Og vi ser at barna har begynt å 

bruke denne i samhandling med hverandre om noen prøver for eksempel å ta fra dem en leke. 

 

Temaarbeidet videre 

Denne måneden skal vi et ekstra fokus på følelser og begreper rundt dette, slik at barna kan 

lære seg å uttrykke seg på en god måte. Dette for å prøve å gi dem gode strategier for å 

regulere og sette ord på de kroppslige følelsene de kjenner inni seg. Små barn trenger at vi 

voksne møter barnas følelser på en synkron måte, dette betyr at vi voksne skal gi responser 

som er tilpasset barnets følelser der og da (Drugli, M. B. 2020). Det er vanskelig for et barn 

under 3 år å regulere følelser på egen hånd, derfor er det viktig at vi voksne er der for å hjelpe 

og ha forståelse. Det som legger grunnlaget til at barna blir kjent med og i stand til å regulere 

sine følelser og atferd, er et gjensidig samspill med oss voksne der barnets følelser tas hensyn 

til (Drugli, M. B. 2020).  

Vi kommer også til å ha en del samlinger i mindre grupper der vi har lesestunder og samtaler 

rundt forskjellige bøker om følelser. 

 

Info til foreldre: 

Vi får en ny vikar som skal være hos Hvitveis i hele mars. Hun heter Stephanie og begynner 

mandag 06.03.23. 

Husk å ta jevnlige titter oppi skuffen til barna for å sjekke at barna har nok skiftetøy i 

barnehagen. Nå er det blitt veldig kaldt ute, derfor kan det være greit å ta med 2 luer, en til å 

ha ute, og en litt tynnere til å sove i. To sett med ull/fleece kan også være greit å ha på 

plassen, ett sett til å sove i, og ett til å ha under regntøy. Det kan også være godt å ha et par 

ullsokker som barna kan ha på beina når de skal sove, og gjerne noen små ullvotter til 

hendene.   

Pass på at barna har en varm og god vinterdress, vintersko, regntøy og støvler på plassene 

sine. Disse skal henge ute i yttergarderoben i skapene der ute. Alle sko skal også være ute i 

yttergarderoben. Skal du gå inn i garderoben, ta av deg skoene eller ta på de blå sokkene over 

skoene før du går inn i garderoben. Dette er for å ikke få masse sand, vann og ol. inn i 

garderoben. Vi bruker ofte garderoben til å ha forskjellige aktiviteter, og da er det dumt å 

måtte bruke unødvendig tid på å rengjøre gangen før vi skal bruke den, også blir det lettere for 

vaskepersonalet å rengjøre garderoben. 

Husk også å vaske hendene til både deg selv og barna før dere kommer inn i garderoben slik 

at vi får minst mulig bakterier inn i barnehagen. 


