
Referat fra januar       

Januar er snart over og vi er godt fornøyde med måneden som er gått. Tross 

mye ruskevær, så har vi hatt det kjempe gøy med temaet hakkebakkeskogen. 

Vi har malt, klipt og 

hengt opp husene i 

hakkebakkeskogen 

og skrevet ut bilde 

av alle som bor 

der. Dette har 

hjulpet oss med å 

gjøre oss kjent 

med alle, i tillegg 

har vi laget bilder på pinne som kan brukes i 

samlingen. Vi har sunget sangene ofte, hørt på sangene på Spotify og har blitt 

svært glad i di. Barna spør ofte om vi kan sette de på. Vi har og lest nesten 

hele boken i tillegg til å se teaterforestillingen på ipaden. Vi har og vært så 

heldig å få se forestilling som Middagstuva har hatt for oss. Veldig spennende 

med masse nye inntrykk. Vi føler oss ikke ferdig med hakkebakkeskogen enda 

og lar dette prosjektet fortsette i februar måneden.  

Uten om temaet har vi hatt turdagene som normalt, 

hvor vi har funnet blant annet hakkebakkeskogen i 

nærmiljøet. Spennende, fantasifullt og gøy. 

Hall-dagene er hver onsdag og virkelig noe alle 

gleder seg til. Her har vi ulike hinderløyper, fotball, 

dans, turn og mye, mye mer. Vi har det gøy! 

 

Ønsket fra barna på en turdag var å lage bål og grille 

pølser, men på grunn av været ble det vanskelig å 

gjøre dette ute i skogen, så da er vi så heldig å ha en så 

flott grillkåte. Bål får vi ta en annen gang.  

                                                           

Utenom det har vi hatt 

bakedag. Vi har laget grove 

rundstykker og fiskesuppe. 

En gruppe barn kuttet opp 

grønnsaker og her måtte det 

en plasterlapp til. En annen 

gruppe barn laget 

rundstykker, men alle baket 

ut. Det er spennende å måle opp og helle oppi, og ikke 

minst smake på deigen når vi ruller ut.                       



Månedsbrev for februar 

Vi er klare for februar       endelig kommer sola tilbake 

til oss og det skal feires! Men først skal vi forberede 

oss til Samenes nasjonaldag den 6 februar. Vi har 

aktiviteter i forkant hvor vi lager hatter med fargene i 

flagget og dekorerer avdelingen med flagg og annet 

som symboliserer dette. Vi prøver oss på joik, bæ,bæ 

lille lam på samisk og se på kultur og bilder fra urbefolkningen vår. Det blir og 

fellessamlinger i tillegg til markeringer individuelt på avdelinger denne uken. 

Vi prøver å gjennomføre turene som normalt. 

Jeg har hengt opp en plan over hvordan måneden 

ser ut og der står det mer utfyllende over denne 

uken og ikke minst soluken. 

VI FEIRER SPLA I EN UKE og avslutter med en 

stor hakkebakkefest:D de fleste barna har 

allerede valgt hvem de skal være og vi står for 

ansiktsmaling og lager det som skal til i kostymet 

ellers. Det kan hende de blir bedt om å ha en farge på klærne som passer til 

dyret de har valgt, men dette er valgfritt.  

 

Vi gleder oss i hvert fall til lysere tider og 

feirer dette på alle måter! Vi håper 

selvfølgelig på mer snø. Det er lov til å ta 

med seg ski i barnehagen om barna ønsker 

det.  

Opplegget for februar er stort og mye, men 

det er det som er gøy.  

Husk Ren hånd. I disse smittetider ber vi dere være ekstra nøye med å vaske 

hendene på morgenen, så sørger vi for nøye vasking resten av dagen. Tusen 

takk       

Vi gleder oss til masse moro og sprell i februar og tar den imot med åpne 

armer. 

MVH RUFFENDAMEN       
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