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I januar har vi jobbet med temaet kua, samtidig 

som vi også har hatt ekstra fokus på vennskap. 

Dette ønsker vi å fortsette med i februar. Det 

er gøy å lære litt ekstra om dyrene på gården, 

og så lærer vi mye når vi er ute i fjoset! 

Vi ser at gruppen har utbytte av at vi har 

ekstra fokus på det å være en god venn, at vi 

prater om hvordan man er en god venn, og at vi 

gir dem gode redskaper på hvordan de kan løse 

en konflikt.  Vi har brukt et opplegg med ti små 

vennebøker og plakater som utgangspunkt i 

flere samlinger, slik at barna kan reflektere 

sammen om det vi leser. Barna kommer 

med mange gode svar, og vi opplever at 

de er rettferdige og har mange gode  

løsninger på de ulike situasjonene som 

oppstår i bøkene.  

Det gleder oss å se at barna på Dagros 

opplever at de har noen som venter på 

de når de kommer i bhg. De har noen de gleder 

seg ekstra til å treffe. Barna erfarer at det er 

godt å ha en venn, en som liker å være sammen 

med deg, en som trøster og som kan hente en 

voksen om en ser det trengs. Samtidig så øver 

vi på å inkludere flere inn i leken, at det er 

kjekt å leke sammen flere enn to. Barna erfarer 

i løpet av en dag at en kan fortsatt være venner 

selv om en har gjort noe dumt, og vi voksne 

hjelper med å  ordne opp i en konflikt og barna 

øver på å si unnskyld til hverandre. Det å kunne 

tilgi er en nyttig ting for et barn å lære seg. 

Torsdag 6. februar er 

samefolkets dag. Dette vil vi 

merkere med barna i en fellessamling 

med Regnbuen.  
 

  
 

Månedens sang: 

 

Godt å ha någen  

Det e godt å ha någen me kjenne  

sånne så smile og ler  

Og spør koss me har det for tiå  

Om någe e opp eller ner  

 

Ka va vel livet foruden  

Det kan eg´kje tenka meg eg  

Det e godt å ha någen me kjenne  

Det e godt atte eg kjenne deg  

 

Det e skikkeligt godt å ha venner  

Sånne me kan spør om alt  

De har sånne hjelpsomme hender  

De varme oss når der e kaldt  

 

Ka va vel livet foruden  

Det kan eg´kje tenka meg eg  

Det e skikkeligt godt å ha venner  

Det e godt å ver venner med deg 

  

For det besta i verden e venner  

Sånne så lige oss best  

Så glede seg kver gang de ser oss  

Så dagane blir som ein fest  

 

Ka va vel livet foruden  

Det kan eg´kje tenka meg eg  

For det besta i verden e venner  

Det e godt å ver venner med deg  
 

Birk og Ida har 

bursdag i februar.  

Store og små 

gratulerer så mye! 
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     Vi har hatt en måned med mye regn og våte 

klær. Vi velger bevist dressen så lenge det går, 

tiltross for at den blir ganske så skitten. Dette 

gjør vi fordi det er så mye varmere for barna å 

leke i dressen, sammenlignet med regntøyet.  

Det er mulig å spyle dressen i slangen utenfor 

før dere går inn, supert om dere da henger 

dressen på trallen. Vi forventer ikke rene 

dresser hver dag, vask i helgen dersom det er 

nødvendig 

 

  

Nyttig info:  

Har du tenkt at barnet ditt skal ha 

fri i vinterferien (uke 9, 24-28 feb.) 

er det flott om du gir beskjed om 

dette. 

 

21. februar er det KARNEVAL!  

Barna kler seg  ut som det de vil 

(ingen skumle masker eller våpen). 

Vi koser oss med kjekke leker, synger 

karnevals sanger og har karnevals 

lunsj! 

 

I løpet av februar/mars kommer vi til 

å ha foreldresamtaler. Det vil komme 

opp lapp med tider til samtaler. 

Dersom den oppsatte tiden ikke skulle 

passe ønsker vi at dere prøver å 

byttes innbyrdes. 

 

I forbindelse med at barna skal over i 

skolen  ønsker skolen informasjon fra 

bhg. både fra personalet og fra 

barnet selv. Vi kommer til å ha 

barnesamtaler med det enkelte barn 

 Nytt av året er at vi skal ha 

trekant samtaler (foreldre, 

barnehagen og skolen) i forkant av 

skolestart. Vi forbereder oss til 

dette sammen på foreldresamtalen i 

mars/april. Dere vil også få utdelt 

noen skriv som skal fylles ut hjemme.  

 

 

 

 
 

Månedens utfordring: 

Jeg kan si unnskyld dersom 

jeg trenger å ordne opp i noe. 

 

Jeg tar i mot en  

unnskyldning på en  

fin måte. 
 

 

Denne måneden vil vi fokusere litt ekstra på 

fagområdet «Antall, rom og form» 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal 

barnehagen bidra til at barna 

 oppdager og undrer seg over matematiske 

sammenhenger 

 utvikler forståelse for grunnleggende 

matematiske begreper 

 leker og eksperimenterer med tall, mengde 

og telling og får erfaring med ulike måter 

å uttrykke dette på 

 erfarer størrelser i sine omgivelser og 

sammenligner disse 

 bruker kroppen og sansene for å utvikle 

romforståelse 

 undersøker og gjenkjenner egenskaper ved 

former og sorterer dem på forskjellige 

måter 

 undersøker og får erfaring med løsning av 

matematiske problemer og opplever 

matematikkglede. 

 

 

 


