
Hva gjorde vi sist måned? 

I januar har vi hatt fokus på fagområdet 

kommunikasjon, språk og tekst.  

Vi har fått en koselig liten lesekrok på 

avdelingen med inspirasjon bilder av ulike 

bokfigurer i vinduet.  Itillegg har vi byttet ut 

bøkene og lånt litt nye bøker på biblioteket.  

Lesegleden ser vi har økt denne måneden og 

det er så kjekt! Flere av barna finner roen alene 

og blar i bøker og mange flokker seg rundt og 

vil bli med når en voksen leser høyt. Vi har hørt 

eventyret om ulven og de 3 grisene, det er like 

spennende hver gang om han klarer å ta 

grisene til slutt! 
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Februar  

Gjennom hele året har vi fokus på Livet på 

gården. Vi følger med på endringene rundt oss 

når vi går på tur, snakker og synger om dyrene i 

barnehagen og har fast fjosdag hver fredag. Her 

vil vi også utover våren bli mer med på små 

oppgaver som å renske eller strigle hestene. I 

februar ønsker vi å bli litt bedre kjent med 

hesten. Hvor mange hester har vi egentlig og 

hva heter de? Vi må nok øve litt på navn og 

telle. Og telling vil vi nok gjøre en del denne 

måneden for… 

...fagområdet denne måneden er Antall, rom og 

form. Vi vil blant annet leke med former, 

sortere og bli enda bedre kjent med flere 

eventyr. 

Utover våren vil vi begynne å samarbeide mer 

med de eldste barna (2017) på Noas ark 

gjennom smågrupper og turer.  Det gleder vi 

oss til! 

Vi kaller inn til foreldresamtaler i mars måned. 

Vi er i gang med litt observasjon. 

 

Viktige datoer: 

Gratulerer med dagen til Matheo som blir 2 år 8 

februar 

KARNEVAL fredag 21 februar. Valgfritt 

kostyme, mer info kommer i garderoben  

 

 

 

 

FEBRUAR 

Månedsbrev for Drømmehagen 

NB: Når du leverer etter frokost: 

Vi ønsker fra og med denne måneden at levering og 

avskjeden med barnet (etter frokosten) skjer                          

ved porten i garderoben .  

En i personalet vil komme og ta imot barnet. Flott 

hvis dere også kan forberede barna på dette 

hjemme. Vi ser at dette kan være et tiltak for å 

verne om den gode leken som ofte er i gang på 

denne tiden, mindre forstyrrelser og trafikk inn på 

avdelingen. Takk  

 


