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Hei hurra, hurra, hurra! 

Vi to har det jamen bra. 

Her i tennene til Jens er vi aldri sukkerLENS. 

Søte karameller små er det beste vi kan få og så det som 

vi får nå: 

Deilig loff med sirup på. 

Tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la la la la la la! 

 

 

 

 

 

 

  

 Mars på måne  
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Sissel Røstvold Lian 

 

Vikarer 
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Kommende 

arrangementer  

Barnehagedagen 9. Mars 

 

 

 

19 mars: Planleggingsdag. 

 

Vi begynner med vårens 

foreldresamtaler i mars.  

 

 

 

 

 



 

Februar 

I februar har vi fortsatt å leke, forme, fortelle og synge om Karius og 

Baktus, men utover måneden la vi merke til at interessen begynte å 

avta. Når vi skal lage prosjekt ut ifra barns interesser vil det varierer 

hvor lenge ett prosjekt vil vare. Noen prosjekter kan vare over lang 

tid, mens andre varer i noen få dager.  

 

Ett eksempel på ett lite prosjekt som har oppstått denne måneden 

er prosjekt måling. Det var stor entusiasme over det å måle 

hverandre på målestokken som ble tegnet på veggen. Vi fant frem 

målebånd, tomstokk og linjal for å se hvordan barna brukte 

redskapene uten å få en forklaring på hva de brukes til. Det er 

lærerikt å se hvordan barna tar i bruk redskapene uten å få innspill 

fra voksne. Redskapene ble impulser som bidro i rollelek, men de ble 

i alle fall ikke brukt til måling. Når barna har fått en større forståelse 

av hva redskapene brukes til får vi se om de velger å bruke 

impulsene vi gir dem på en annen måte. Dette er ett miniprosjekt 

som har vart i noen dager og som vi hører at barna kan begynne å 

snakke om innimellom. 

   

 

Det at vi ikke skal ha faste planer på alt vi skal gjøre, men observere 

barnas ulike uttrykksmåter før vi bestemmer oss for hva som skal skje 

 

 

Månedens bursdagsbarn 
Severin 4 år! 

 

Klær og utstyr 

Nå som sola begynner å bli 

sterkere ønsker vi at dere tar 

med solkrem og solbriller. Smør 

barna før de kommer i 

barnehagen.  

Været og temperaturen skifter 

raskt på våren, ta med både 

tykk og tynn dress.  

 

Vi sender gjerne kleskurvene ut i 

gangen, når dere har behov for 

å få større oversikt. 

 

I tursekkene ønsker vi at barna 

har eget sitteunderlag. 

Kontakt 

Vi bruker Visma flyt barnehage, 

en app som skal lette 

kommunikasjon mellom 

barnehagen og hjemmet. 

Begge foreldrene mottar de 

samme beskjedene. 

 

Telefon Månestua  

97486694 

 

 



   
 

er en utfordrende og ny måte å tenke på for oss som jobber i barnehagen.  

 

Hensikten med å arbeide med pedagogisk dokumentasjon er å utfordre og videreutvikle 

personalets syn på barn, på læring og på kunnskap, ikke å vurdere og dokumentere ferdigheter, 

kunnskaper hos enkeltbarnet. 

Pedagogisk dokumentasjon er en undersøkende og pedagogisk tenkemåte, ikke bare arbeid med 

prosjekt. Det handler om å ha en holdning til at barn lærer aktivt, når de får mulighet til å undersøke 

og utvide forståelsen av det de gir utrykk for at er spennende og interessant.  

   

Små steg for kloden  

9. mars 2021 arrangeres den årlige barnehagedagen. I år vil temaet handle om barnehagens 

arbeid med natur og miljø, under slagordet «Små steg for kloden».  

Her har vi planlagt å fordele ulike aktiviteter ut over uka, og i arbeidet vårt ellers. Vi skal jobbe mot 

en begynnende forståelse av hvordan man kan ta vare på jorda, hverandre og oss selv. Aktiviteter 

vi skal igjennom er blant annet å lage noe nytt ved hjelp av gjennvinning, plukke søppel, lære å 

sortere søppel, natursti og planting av frø.  

Vi skal prøve å samle plasten vi bruker i løpet av ei uke i en pose, for å se hvor mye det blir! 

Påske 

I rammeplanen for barnehagen står det blant annet at personalet skal «gi barna kjennskap til og 

markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven”. I mars skal vi markere 

påska ved å lytte, leke og lære oss igjennom påskebudskapet og det vi ellers forbinder med 

påska. Vi skal snakke med barna om hva de forbinder med påske før vi tilbyr dem impulser som 



kan påvirke hva de tenker om høytiden. Det er lærerikt og givende å lytte til hva barnas tanker om 

ulike emner.  

 

                                                                            

Hilsen oss på månestua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


