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Vi har naturlig nok hatt mye fokus 

på snø og is i det siste.  Vi tok fram 

aluminiumsfolie og laga våre egne 

istapper. Noen syntes det var litt 

rart å ta på aluminiumsfolien, mens 

andre reiv av store biter og klemte i 

vei. Det er interessant å se de ulike 

tilnærmingsmåtene barna har til de 

ulike materialene vi setter fram.  

Det samme skjedde da vi i 

forbindelse med at det snart er 

fastelavn, satte vi fram lim, fjær og 

pinner. For noen opplevdes det litt 

rart å ta på det, men barna kikka 

på hverandre og lo mens de sa 

«arti!».  

 

Vi synger og danser mye. 

Avdelinga er full av kropper i 

bevegelse, og vi ser at å klatre opp på lekemøbler for å 

leke Bukkene Bruse er en aktivitet som gjentar seg. Vi 

tenkte derfor å ha litt ekstra fokus på eventyret om 

Bukkene Bruse fram over.  I tillegg kommer vi til å 

markere påska i mars. 

 

 

 

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«MÅNEBASEN» I februar? 
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Maren Karlsnes 

Wenche Oddan 

Marit Gisvoldløkk Jørgensen 

Hanne Sporild 
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Heidi Kvernstad 

Barnehagelærer 

Mette Iren Dromnes 
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Tonje Kristin Haugen Sandvik 

Helene Væge Hansen 

Sissel Røstvold Lian 

Student 

Erling Kårøy 

Vikar 

Tonje Kjønsvik 
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HIPP HURRA FOR  

JULIA SOM BLIR 2 ÅR  

HANS SOM BLIR 3 ÅR  

LYKKE AURORA SOM BLIR 4 ÅR 

ARON SOM BLIR 4 ÅR  

 

 



 

Februar har flydd forbi, med masse snø å boltre seg i. 
Barna er veldig glade i utelek med bygging, aking og 
klatring på snøhauger. Dinosaurer har fenget 
interessen til mange av barna nå i vinter, et spennende 
tema. Hva heter de? Hva spiser de? Hvorfor har denne 
dinosauren lang hals? Mye å undre seg over med disse 
store dinosaurene.  

 

På mars har vi barnehagedagen, og i år er tema: «Vennskap – du og jeg.» 

Vi har snakket om «Hva er vennskap?»              

«Å dele på lekan, så vi kan leke sammen» 

«Å sitte sammen når vi spiser mat» 

«Å gi en klem og smile til hverandre»  

  

 

På mars skal vi ha barnesamtaler, der barna får fortelle om hvordan de har det i barnehagen, 

og hva de liker å gjøre. Disse samtalene blir utgangspunkt for foreldresamtaler på april.  

                                                                        

 

                                         

 

HILSEN ALLE OSS PÅ SOL&MÅNE       

 

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«SOL-BASEN I FEBRUAR? 

Smil og vær glad for hver dag 

som går, så skal du se hvor 

mange venner du får. Selv om 

du glemmer at en og en er to, så 

må du aldri glemme å være snill 

og god        

Foreldremøte på mars:  

Dato kommer på appen.   


