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Etter en veldig mild januar har vi nå kommet til februar og dagene er mye lysere. Da kan man 
få lyst å være lengre ute. Det kan nok komme noen kalde dager med litt håp om snø. Da er 
det deilig med varme sokker, votter og alt annet, som holder kroppen varm. I tillegg er vi så 
glad over at det er så mye å feire og markere i februar. Da kan vi planlegge og feirer sammen 
og det er bra for vennskap og fellesskap.  
Vi har fire bursdager, »samefolkets dag» og karneval i tillegg til de andre aktivitetene vi 
pleier å gjøre. 
 
Det er fire barn som gleder seg til å bli ordentlig feiret.                                                                                                    

 
 
Hurra for James 5 år!  
Hurra for Rajishon 5 år!  
Hurra for Amy 5 år!  
 
 
 
 
 
 
 
Kristensamlinger: 
13.febr.  
Hva: Døperen Johannes møter Jesus. Hvem var han? Hva skjer ved møtet.? 
Hvorfor: Døperen Johannes støtter Jesus og hjelper ham å begynne sitt oppdrag. Kan vi 
 støtte hverandre? 
Hvordan: Samling med konkreter, Spennende, visuelt, tid til samtale og undring. 
 
Hva: De første disiplene. 
Hvorfor: Jesus trengte å trene noen som kunne fortsette det han begynte. Vi trenger 
 hverandre. 
Hvordan: konkreter og drama 
 
20. og 27. febr. 
Hva: Jesus begynner vandre rundt med sine disipler, hjelper og helbreder de syke, og 
forteller om at Gud er god og full av kjærlighet til mennesker. 
hvorfor: Jesus er ett godt eksempel som vi kan lære av. 
Hvordan: Konkreter og drama 
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Onsdag, 26. februar er det Karneval! 

Nå i februar så skal vi jobbe mot karnevalet, og vi har begynt å planlegge dette sammen med 

barna. De kommer med ideer og begynner å tenke på hva de skal være. Vi har lest Thorbjørn 

Egners »Klatremus og de andre dyrene i hakke bakke skogen. Vi bruker mye tid til 

forberedelse med barna for at vi skal skape forventninger, og for at barna få være med på å 

medvirke. Vi jobber i grupper, og alle skal få si sin mening, og vi gjør det slik at alle skal få 

føle seg delaktige og eie litt av dette prosjektet. Vi avslutter denne måneden med karneval. 

Da kan barna få kle seg ut som en av dyrene i hakke bakke skogen.   

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna 

blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. 

6. februar skal vi markere «samefolkets dag» med samling om hva samer er. Her får barna 

kunnskap om hva det vil si og være en Same, litt om samer før og nå, innblikk i at de snakker 

et annet språk og litt om klær og hvordan de bodde, og hvordan de bor nå.  

 

          

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

 

Klubb: Skolestarterskjemaer er ferdig skrevet og tas med hjem. I februar er det innskriving 

på skolen. Skolestarterskjemaer bruker dere under samtalen og leverer denne dagen på 

skolen. Skolestartere begynner nå med «skrivedans» Det er grovmotoriske bevegelse etter 

musikk i luften og etterpå på papiret. Bra trening for konsentrasjon og kreativitet og så er 

det veldig gøy og spennende.  

Ønsker om en utviklingssamtale? Si fra!       Hilsen alle oss fra Lekestua 
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Vinterferie i uke 8: Skal dere ta fri i skolens ferieuke si fra til avdelingen. Mange takk! 

                                                                       Uke 6  

Mandag 3. Tirsdag 4. Onsdag 5. Torsdag 6. Fredag 7. 

Film: 
Samer 

 
Hurra for 

James 
5 år! 

Regelleker 

Vi lager samisk 
festerett Det er 

grytekjøtt, bidos, 
grønnsaker 

 
Forming 

 

Ta med 
ryggsekk med 
mat og drikke. 

 
Hakke 
Bakke 
skogen 

Bakedag 

«Samefolkets 
Dag» 

Samling om 
samer, vise 

bilder, 
fargelegge 

flagget 

Matdag: 
Kyllingkjøttboller, 

Ris, grønnsaker 
 

Språksprell: 
Sang og rim 

 

Uke 7  

Mandag 10. Tirsdag 11. Onsdag 12. Torsdag 13. Fredag 14. 

Klubb: 
Skrivedans 

 
 

Forming 
 

Suppedag: 
Blomkålsuppe 

 
Lekestua har 

møte fra 09.30-
10.30 

Forberedelser 
til Karneval 

 
 

Husk ryggsekk, 
matpakke 

og 
drikke 

Bakedag 

 
Kristensamling 

Matdag: 
Fisk 

Vi feirer 
Rajishon, 

som blir 5 år! 
Hurra! 

 

Uke 8  

Mandag 17. Tirsdag 18. Onsdag 19. Torsdag 20. Fredag 21. 

Klubb: 
Skrivedans 

 
Forming 

 Suppedag 
Kremet 

potetsuppe 
 

Forming 

Musikksamling. 
Husk ryggsekk 
med mat og 

drikke. 
Forberedelse til 

Karneval 

Bakedag 
 

Kristensamling 
 

Bevegelses 
sanger 

Matdag: 
Grønnsakslasagne 

Språksprell 
 
 
 

 

Uke 9 

Mandag 24. Tirsdag 25. Onsdag 26. Torsdag 27. Fredag 28. 

Klubb: 
Skrivedans 

Hurra for Amy 
5år! 

Forming 

Lekestua har 
møte fra 09.30-

10.30 
Forming 

Karneval, 
nå er det 
Karneval 

Det trengs ingen 
matpakke! 

Bakedag 
 

Kristensamling 
 
 

Matdag: 
Pizzasnurrer 
Språksprell 

 
 
 

 


