
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyttig info: 

I løpet av Februar/Mars kommer vi til 

å invitere til foreldresamtale ☺! Mer 

informasjon kommer, og vi henger 

opp tidspunkt for samtale på 

tørkeskap.  

Har du tenkt at barnet ditt skal ha fri 

i vinterferien (uke 9, 1-5. mars) er 

det flott om du gir beskjed om dette.  

 

 

Denne måneden:  

Februar står for tur, og vi ser frem til flere gode opplevelser ute i 

snøen. Å eksperimentere med fenomenet vann som blir til is, å se 

snøen smelte i hånda vår, ake og kanskje lage noen gode snø kaker.  

Fredag 5. februar marker vi samefolkets dag på Noas ark, der vi 

ønsker at barna skal få tatt i bruk sansene i møte med kulturen. 

 

«Til karneval vi drar av sted 

For der er det mye rart å se 

Og hvem er det som kommer der, 

Jeg tror det er ……» 

Torsdag 18. februar er det tid for karneval, og valgfritt kostyme. Vi 

skal ha pølse i brød til lunsj og discotorsdag. 

I Februar starter vi opp med lekegrupper, der vi deler gruppen i fire 

for å berike og skape rom for den gode leken i mindre grupper.  

Mandager går turene til Berget, vi skal da observere bjørnen som 

sover å følge med når han våkner fra vinterdvalen. Det blir 

spennende!! 

Ha en fortsatt fin februar måned ☺  

 

Oversikt over tema for samling: 

Mandag: Karius og Baktus 

Tirsdag: Musikk samling 

Onsdag: Kristen samling 

Torsdag: Dyrene på gården 

Fredag: Karius og Baktus 

Det er fantastisk å se hvor engasjert 

barna er i samlingsstunden. De har 

også samlingsstund for hverandre. 



 

Et lite tilbakeblikk siden sist månedsbrev…..  

I desember hadde vi fokus på julens betydning, hatt god ro og skapt rom for å nyte den flotte 

adventstiden sammen med fortelling, musikk og lys. I samlingen hørte vi juleevangeliet. Vi 

tente adventslys, sang og trakk 14 pepperkakehjerter. 

Gjennom måneden så vi at barna tok med seg fortellingen om Josef og Maria inn i leken, 

barna kledde seg ut som både Josef, Maria og gjeterne. Og det var spennende med Maria 

som hadde Jesusbarnet i magen.  

I starten av desember var det nissefest, nissen satt i soveskuret, han fikk servert grøt og det 

ble utdelt godteposer til barna. De neste dagene måtte vi se om nissen fortsatt satt der. 

Selv om stallfesten og luciafeiringen ble annerledes i år, hadde vi en fin stund på danseloftet 

med utforskning og lek. Stor avdeling sang for oss utenfor vinduet, og barna fikk utdelt sine 

egenlagde lussekatter.  

Vi bakte også julekaker, barna fikk ta, smake og lukte på ingrediensene, smake på deigen og 

til slutt det ferdige resultatet ☺ 

Januar 

Etter å ha pakken ned julepynten, ommøblerte vi på avdelingen. Dette førte til større plass til 

tumleleken. Vi har flyttet sofaen inn på pute rommet, denne innbyr til både lek, men også fine 

lesestunder. Bilene har fått sitt eget rom, og kjøkkenkroken har flyttet inn på avdelingen.  

I januar har vi hatt besøk av Torbjørn Egner. Og vi skal videre inn i hans eventyrlige univers. Da 

han var på besøk hadde han med seg en bok om to karer som er veldig glad i sukkertøy, 

karamell og loff med sirup på. De er bosatt i munnen til Jens. Vi har hørt på hørespill og hatt 

konkreter til boken med i samlingen både mandag og fredag.  

Vi ser at Karius og Baktus fenger barna, de hakker og jobber. Og vi hører at de tar turen til 

tannlegen☺ 

I januar startet vi opp med fredagsdisco, med lys og musikk barna kommer med sangforslag, 

danser, stuper kråke og står på hode, etterpå tar vi oss en liten hvil og observerer de ulike 

fargene taket på Noas ark får.  

 

 

 

 

 

 


