
S T O R E B L I N K N Y T T 

Mars – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Vi åpnet februar med å markere samefolkets dag. Vi spiste reinskav til lunsj og bakte kake til 

dessert, barna pyntet seg og vi feiret nasjonaldag. Vi har hatt samlinger der vi har snakket 

om hva samer er, hva er en gapta og hva heter de ulike deler av den. Vi har snakket om 

reindrift, hvem kan eie rein og hvor er det reinen oppholder seg. Barnehagen ble pyntet med 

samiske flagg og malerier, og vi har bakt laejpie (brød) på bålet i gamma. Siden vi har fått 

midler fra sametinget til et prosjekt kommer vi til å fortsette med samisk språk og kultur som 

tema resten av barnehageåret også.  

Det har vært mye skigåing i februar. Været har vært veldig av og på, men vi er opptatt av at 

vi skal ut en tur hver dag. Det er fint for barna å erfare ulike typer vær, så kan vi heller 

justere hvor lenge av dagen vi er ute. I februar har vi feiret Ole Johan og Hedda 5 år og vi har 

vært på bergkollen.  

 

Førskolebarna har hatt førskolebarntreff og faddertreff på skolen. De har nå begynt å bli litt 

kjent med sine faddere. I det siste treffet var de med i økta på klasserommet og i aktiviteter 

på gymsalen.  

 



Erika har vært her fra biblioteket. Hun leste for oss og hadde med nye bøker vi kunne ha i 

bokhylla.  

 

MARS 

Tema for mars blir først og fremst påskeforberedelser. Det blir nok produksjon av både 

påskeegg, kyllinger og bilder. I tillegg er det planlagt en skidag på agle for de største barna på 

alle barnehagene samt 1. klassingene i bygda. Vi kommer tilbake med dato for dette når vi 

har sjekket snø og værforhold.  

Sammen med Montessoriskolen skal vi også arrangere Gaukrenn i år. Det er et 

skirenn/skileik med utkledning. Mer info og tidspunkt for dette kommer på mykid. 

I mars begynner vi igjen med mellomtrinnsbesøk. Da kommer to og to elever fra 

mellomtrinnet på skolen og er sammen med oss en hel formiddag. Dette bruker å være 

veldig stas for både store og små.  

 

Minner om at det planleggingsdag og barnehagen er stengt fredag 17. mars.  

Barnehagen er også stengt hele påskeuka.  

 

Minner også om at dere foreldre må sjekke tørkeskapet hver ettermiddag om barna deres 

har våte votter der. Vi bruker å sette på tørkeskapet når vi kommer inn etter utetid men slår 

det av når barnehagen stenger. Dermed tørker ikke alle vottene når de henger tett der over 

natta. Det er kjedelig å skal ut neste morgen når vottene fortsatt er våte eller lukter surt 

sølevann. Vi ønsker at dere tar med klær som er veldig våte hjem for tørking over natta.  

 

Ønsker dere en fin mars måned og en god påske når den tid kommer. 

Gøril, Eli Birgit, Stine, Eli Kristin 


