
 

 

 

 

 

Månedens tema: Påske og vår 
 
Ekstra fokus på fagområdet: Etikk, religion og filosofi 
 
Fredag 26. mars blir det påskevandring for barna.  
Vi går fra barnehagen kl 09.00.  
 
Onsdag 31.03. stenger barnehagen 12:00, og da skal alle 
være hentet før det. Vi har også stengt alle helligdagene.  
Planleggingsdag tirsdag 6. april. 
 
Velkommen tilbake 7.april.  
 

Måneden som gikk... 

For en fantastisk vintermåned vi fikk i februar!! Kan 

tro vi har kost oss i akebakken, på rumpebrett og 

madrasser. Barna har vist masse godt samarbeid, de 

har hjulpet hverandre opp bakken, hentet brett til 

hverandre og ventet på hverandre slik at de kan renne 

på likt. Herlig å se hvordan enkelte har funnet nye 

lekekamerater i bakken, og høre latteren og 

fryderopene!  

 

Tusen takk for gode foreldresamtaler, og for både 

tilbakemeldinger, tilliten dere viser oss og alt dere 

deler, drøfter med oss og forteller!  

 

Vi er godt i gang med selvstendighetstrening på 

drømmehagen. Både på do, i garderoben, ved måltid, 

eller når det trengs hjelp og støtte i lek og 

samhandling.  

 

Vi deler ut skrivet dere fikk på foreldremøtet på ny, og 

oppfordrer til å fortsette å øve godt hjemme også! 

Heimen er den aller beste læringsarenaen. Så vet vi at 

våren går fort og etter sommeren starter alle barna på 

stor avdeling. Da er det godt å kunne mestre det 

samme som øves på der!  

Mars måned… 

Denne måneden ønsker vi:  

 Å gi barna begynnende kjennskap til hva Bibelen 

forteller oss om påske, tilrettelagt for barnas alder.  

Vi ønsker også at barna skal få oppleve glede og 

takknemlighet over budskapet og tradisjonene  vi 

har knyttet til dette.  

 Å gi barna mulighet til å bearbeide inntrykkene de 

får gjennom å bruke alle sansene sine, uttrykke seg 

kreativt, samtale, utforske og undre seg sammen.   

Vi vil ha påskesamlinger hver dag i ukene før påske. Vi 

kommer til å formidle dette på en trygg og god måte, med 

hovedvekt på oppstandelsen og hvordan det Jesus gjorde 

fører til at vi kan være venner med Gud. Til det vil vi bruke 

dramatisering, figurer, fortelling og sang.  

 

Vi vil også lage påskepynt, bruke sansene og kreativiteten! 

 

Når vi går tur, er i fjoset eller ute på de forskjellige 

områdene vil vi nyte våren som er i anmarsj! Glede oss over 

og se etter vårtegn. Kanskje får vi se kyllinger som blir 

klekket, at fuglene kommer tilbake, de første knoppene på 

trærne og kjenne sola som varmer i ansiktet. Herlig! 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

Påskevandring  

Denne dagen får vi se og lære mer om påsken. Vi stopper med ulike 

poster bort mot Berget. De eldste barna deltar med drama, Kari – 

Synnøve spiller gitar, vi synger og hører fortellingen i lag.  

 
 

Sanger vi vil synge i påsken 

 

 Se opp, her kommer kongen vår 

 Vi vil opphøye deg, Gud, 

 Deg være ære, 

 Gud er ikke død, nei, han lever, 

 Han lever, han lever, han lever, 

 På Golgata stod der et kors 

Mars brev for Drømmehagen  


