
 MARS PÅ SOL 

 Da har den første vårmåneden kommet, og det går mot påske. I mars kommer 

nettopp påska til å være hovedfokuset på Sol. Vi skal lage påskepynt og gå på påskeegg-

jakt. Vi får se hva som dukker opp i skogen       Samtidig skal vi jo formidle 

påskebudskapet. Vi bruker noen plansjer som formidler dette på en fin måte for barna. 

Den 5. mars skal vi ha solfest. Barna har laga hver si sol/gult bilde. Hvis 

barna har klær med litt vårfarger hadde det vært fint (ikke kjøp noe nytt bare for 

dette! 

10. Mars er det barnehagedagen. I år er temaet “ulike sammen”. 2017-2018 kommer til 

å markere dette med aktivitet inne sammen med 2017 og 2018 på Måne. 2016 skal 

sammen med 2016 på Måne og Askeladden ha natursti på uteområdet. Å være ulike 

sammen betyr at vi skal ha fokus på at alle skal føle tilhørighet i gruppa. “Det skal være 

rom og plass til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn”. (utdanningsforbundet.no). 

Ellers går turdagene på tirsdager som før. Vi var en del inne på disse dagene i februar 

da var ganske så surt ute, men nå når det har kommet så fin snø kommer vi til å ha 

akedager. Håper den fine snøen ligger lenge. V 

2017 og 2018 har vært ute før lunch hver dag. Det kommer de til å fortsette med. 

Utetida er kjempepopulær blant de små også, de har utnytta regnværet til å hoppe i 

dammene.  

Det blir foreldresamtaler i løpet av mars. Liste over datoer kommer opp etterhvert        

 

Den 1. april har barnehagen 30 års jubileum. Dette må jo feires. Vi kommer tilbake til 

dato og tidspunkt for denne markeringen. 

Magnus fyller 2 år den 10. Og Aron fyller 2 år den 14. GRAULERER MED DAGEN        

 

HILSEN FRA OSS PÅ SOL 


