
MARS/APRIL 2022     

Mars er godt i gang og våren er i anmarsj.  

Januar og februar gikk fort, på tross av en del 

sykdom både blant ansatte og dere som 

bruker tilbudet vårt. Vi gleder oss over at det 

er lysere dager og at flere begynner å bli friske igjen. 

 

TILBAKEBLIKK 

Januar måned hadde vi tema «vinter». Formingsaktivitetene ble brukt 

til å lage forskjellig vintermotiver. Vi laget også fuglemat som alle 

fikk med hjem. I februar startet vi med å feire samenes nasjonaldag. 

Vi hørte på samisk joik, farget sameflagget og spiste bidos, som er 

samenes nasjonalrett. Vi har også markert valentinsdag, morsdag og 

fastelavn. Karneval måtte vi selvfølgelig også ha. Kjekt å se alle som 

hadde kledd seg ut. 

 

HVORFOR HAR VI GJORT DETTE? 

Vi valgte å ha temaet «vinter» for å gi barna en 

grunnleggende forståelse av årstider og 

sammenheng mellom dem. I rammeplanen står 

det at personalet skal synliggjøre 

naturfenomener og reflektere sammen med 

barna om sammenhenger i naturen. Vi fikk 

mange gode samtaler med barna om hva som 

kjennetegner vinteren i Norge og hvorfor den er så forskjellig ut ifra 

hvor du bor. Rammeplanen trekker også frem at barna skal få 

kunnskap om dyr og dyreliv. Når vi laget fuglemat, fikk vi også 

reflektert sammen om hvorfor vi gjorde det. 

I februar er det mange merkedager, noe vi syns er viktig å markere. I 

rammeplanen står det at barnehagen skal bruke mangfold som en 

http://stokkaopenbarnehage.no/


ressurs og synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Vi 

markerte valentinsdagen, morsdagen og fatelaven. Vi feiret også 

samenes nasjonaldag. På den måten fikk barna bli kjent med samisk 

kultur og levesett, samt en forståelse for at det finnes mange måter å 

forstå ting på og leve sammen på. Dette står sentralt i rammeplanen.  

 

MÅL FOR VIDERE ARBEID 

Eventyret om «bukkene bruse» skal vi jobbe med i hele mars. I 

rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna bl.annet 

møter et mangfold av eventyr. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å gi 

barna mulighet til å oppleve spenning og glede, samt å utvikle sin 

språkforståelse. I april har vi en påskefest. Kanskje kommer 

påskeharen med en overraskelse til barna. Rammeplanen trekker 

frem at barnehagen skal gi barna kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon. Etter påskeferien starter vi 

opp med «våren» som tema. Da skal vi gå på tur og lete etter vårtegn. 

 

VIKTIGE DATOER: 

 

• 6. april: Påske fest. Vi lager 

påsekpynt og påskeharen 

kommer. 

• 13. april: STENGT -grunnet 

påskeferie. 

 

Har dere spørsmål eller noen 

tanker/ideer om noe så ikke nøl med å 

ta kontakt. Er det noe spesielt barnet 

ditt liker å leke med, eller et tema 

barnet liker så gi beskjed. Vi setter 

pris på tilbakemeldinger.  

Vi gleder oss til mange onsdager sammen med dere :) 

DAGSRYTMEN VÅR 

Åpner kl.9.0 

•  kl.10 felles samling 

for store og små  

• Kl.10:30 formings 

aktivitet  

• Kl 11-11.30- Lunsj 

• Kl.12-12:30 førskole  

• Kl. 13-15 frilek 

inne/ute 

Stenger kl.15 


