
 

 

 

Vi startet måneden med å markere samefolkets 

dag. De største barna var med på samling med 

Storeblink. Der Eli Kristin snakket litt om samene 

(klær, rein, hvem er samer osv.) og vi så en 

episode om en reindriftsfamilie. Det var 

spennende, og barna fulgte ivrig med. Til frukta 

den dagen spiste vi sjokoladekake. Ellers har vi 

lagd samiske bilder, sett på de samiske fargene, 

hørt på joik og sett på noen bilder. Vi har smakt 

på samisk mat - vi har bakte leipje(samisk brød) på bålet i gamma og hadde på godt 

pålegg, vi fikk også servert reinskav til varmlunsj en dag. 

Bergkollen er en populær aktivitet blant barna. Det er en stor plass og bare springe og 

røre seg på, uten klær som hemmer eller stopper bevegelsene. Rammeplanen sier at 

vi i barnehagen skal tilrettelegge for at barna «videreutvikler motoriske ferdigheter, 

kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper». Derfor prøver vi å variere 

med hvilke aktiviteter vi tilbyr, slik at barna får utfordringer på ulike punkt. Vi fortsetter 

med turer til Bergkollen hver uke i mars også.  

 

Ellers har vi vært mye ute i februar også. 

Det har kommet en del snø, men vi er 

så heldige å ha tråkkemaskina som gjør 

det enklere for oss å leke ute. Det har 

vært litt skigåing, mye aking, måking av 

snø og vi har gått en del runder nede på 

åkeren.  

 

Inne har det vært mye god jobbing. Vi har brukt litt tid for å finne aktiviteter for de minste 

som fenger, vi så at de ble fort ferdig med ting og kanskje vi trengte litt mer utfordringer. 

Putting har vært og er en populær aktivitet, men vi trengte noe mer som kunne utfordre 

konsentrasjonen mer over litt lengre tid. Vi lagde/leitet frem flere sensoriske materiell. 

Helling og øsing med pasta og ris, dyr og traktor sammen med ris, vannaktiviteter og 

kinetisk sand blant annet.  Det var noe som var veldig spennende og barna har sittet 

mye med det. Her lærer vi også å vente på tur, hver aktivitet er beregnet til et barn – 

så her må vi vente til det blir ledig.  



    

 

✓ I uke 11 og 12 får vi besøk av noen mellomtrinns elever onsdag og torsdag. De 

skal være sammen med oss på formiddagene.  

✓ Vi fortsetter med ukentlige turer til Bergkollen. Vi håper også vi kan få til flere 

spontanturer i nærområdet for eksempel til lysløypa, se på toget eller andre små 

rusleturer. 

✓ To grupper skal på tur til biblioteket. Se på kalenderen når det er og husk å sett 

igjen bilstol når ditt barn skal dit. Dette er noe vi gjør hvert år for de største.  

✓ Vi skal også begynne med påskeaktiviteter. 

✓ Ellers håper vi på at snøen holder seg og vi kan få mye utetid i fint og herlig 

vintervær.   

✓ Vi skal arrangere Gaukrenn for skolen. Det er skirenn/skilek med utkledning. 

Kan for eksempel være en hatt briller eller andre enkle antrekk som barna kan 

ha utenfor uteklærne.  

✓ Emma Christoffersen kommer og jobber to dager i uken på Lilleblink i mars.  

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

 

Obsobs! Minner om at dere foreldre må sjekke tørkeskapet hver ettermiddag om barna 

deres har votter inni der. Ta med hjem og tørk, eller legg i hylla om de er tørre! Det er 

så kjedelig å skal ut dagen etter og finner våte votter. Skapet blir slått av når vi stenger, 

så de tørker ikke inni der.  

 

Mvh Anna Maria, Ingunn, Trine Kristin, Monika og Janne-Elisabeth! 

   

 


