
MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR 

Januar er snart omme og vi ønsker februar 

velkommen.  

I januar har vi endelig fått snø, det satte 

både store og små pris på. Endelig kunne vi 

ta frem akebrettene og rutsje oss i 

akebakken 😊  

Håper det fine vinterværet vi har hatt 

fortsetter utover februar også. Noen av 

turdagene vi har hatt har vært kalde så vi 

har da valgt å gå på tur på formiddagen 

også heller gått tilbake til barnehagen for å 

spise maten vår for så å gå ut igjen.  

Vi vil fortsette med turdager på tirsdager 

og synes den løsningen va har gjort med å 

spise i barnehagen når det er for kaldt er en 

god løsning for oss.  

  

 

 

  

 

Turdag på tirsdager 

Innhold i tursekk: 

• Mat 

• Drikke/varm drikke 

• Sitteunderlag 

• Skifteklær/bleier 

• Ekstra votter 

 

4-årsklubb på torsdager 

med Kristi 

 

Samenes dag 6.februar. 

blir markert fredag 05. 

februar. 

 

Vinterferie: 

Uke:8 påmeldingsskjema 

blir sendt hjem.  

 

INFORMASJON 



 

 

 

 

 

 

 

Hva vi gjorde i januar:  

 

i januar har vi hatt fokus på å utvikle leken hos barna. Diskutert og 

reflektert på personalmøter over det vi ser barna er opptatte av. Vi 

har reflektert litt sammen med barna om de har noe de ønsket seg i 

barnehagen.  

Her er det vi har sett har hatt størst interesse i barnehagen: 

- Eventyr og dramatisering 

- Store kjøretøy/ nyttekjøretøy 

- Butikk  

- Kreativ formingsaktivitet med udefinerbare materialer 

 

vi tenker at utover februar og mars skal vi videreutvikle disse til å bli 

små eller store prosjekter. Vi gleder oss til å se hvordan det blir. 

Klær og utstyr: 

Kom gjerne i ullundertøy på 

morgenen. Det er godt å ha 

under tykkere ull og ytterklær 

på denne tida. 

Barna trenger: 

• Vinterdress 

• Vintersko (Goretex og 

cherrox/dockboots) 

• Mellomlag i ull/fleece 

(tykt og tynnere) 

• Luer: 2 stk 

• Buff/hals 

• Votter: 2 par (tykkere 

vintervotter og ullvotter) 

• Skiftekurv: 2 av hvert 

 



           

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på       

Med vennlig hilsen damene i Ven barnehage 


