
                                       MARS PÅ MÅNE 

Dagene har blitt lysere, det er mye å finne på for barna ute både når det regner og snør. De finner 

glede i all slags vær, det er tydelig at de er vant med å være ute.  

Torsdag 5.mars skal vi ha solfest, for å markere at sola er tilbake. Denne dagen er det fint om 

barna har på seg en fargerik genser eller bukse.  

Barnehagedagen 10.mars, med tema: «Ulike sammen», markeres med natursti for 2016 barna, 

sammen med de eldste barna fra de andre avdelingene. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva 

tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. Det er viktig at vi arbeider for at det skal være rom 

for at alle barn i barnehagen opplever tilhørighet uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, sosiale, 

etniske og kulturelle bakgrunn. Naturstien skal bestå av 4 grupper og 4 poster, knyttet opp mot 

dette temaet. Mens de eldste har natursti ute, skal de yngste på Sol og Måne samles inne og leike 

seg sammen på tvers. 

De yngste barna i barnegruppa har hatt turdager ned til Stjerne etter jul, men nå som det begynner 

å bli varmere i været skal vi gå på turer sammen med Stjerne hver onsdag. Det er spennende å 

bygge relasjoner på tvers av avdelingene. I februar har vi begynt å gå oppover med to barn til 

Askeladden hver fredag, og fått to barn fra Askeladden på besøk ned til oss. Vi ser at dette er 

verdifullt for barna. Noen må gå litt utenfor komfortsonen sin når de skal opp til de største barna, 

men de viser stor glede og en opplevelse av mestring når de kommer tilbake. 

Barnehagen fyller 30 år i april. Det må feires. Informasjon om dato og tid kommer. 

               Det nærmer seg tid for vårsamtaler. Egen liste blir å finne i gangen.                        

Vi begynner så smått med påskeforberedelser etter hvert. Ei spennende tid    

                                                               Hilsen Månedamene 



               

 

 

 

                               

 

 

 

 

 


