
Månedsbrev mars for Sfinxen 

Mars er over og vi tar fatt på en forhåpentligvis fin vår-måned, med fokus på det 

som skjer ute; fugler, insekter og blomster som våkner til liv/kommer tilbake.  

I mars markerte vi Barnehagedagen2021 den niende. Da fikk barna på 

avdelingen så frø fra tomat og paprika i små beger, som vi skal følge med på 

avdelingen. Forhåpentligvis vokser de seg store, og om vi er riktig heldige får vi 

etter hvert avlinger       Temaet for dagen i år var Små steg for kloden, som 

omhandler arbeid med natur og miljø i barnehagen.  

Torsdag og fredag uken før påske hadde vi Vinterfestival, som barna på 

storsiden hadde tatt initiativ til. Det var veldig hyggelig, med pysjamasfest, 

påskemorgen-tv, festivaltog, påskeharebesøk, pølsespising og sol       Bilder og 

tekst har dere allerede fått på VISMA.  

Ellers, i mars måned, har vi gjort mange hyggelige ting, både på initiativ fra 

barna og oss voksne. Våre søte små er veldig glad i å komme seg ut porten på 

tur, og spør ofte om dette. Vi har jo faste tur-dager for de to ulike gruppene, 

men tar oss gjerne flere turer om det passer seg slik- noe det så klart ofte gjør. 

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at vi skal ivareta barnas 

rett til medvirkning, noe vi føler vi gjør i hverdagen vår. De kommer også med 

ønsker om hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre, det er veldig fint at de kan komme 

med synspunkter og at vi som voksne kan imøtekomme dem. Skulle for så vidt 

bare mangle. 

Uken før påske ble det også tid til litt bord-aktiviteter, som dere fikk med hjem. 

Her er barna veldig ulike i hvor mye interesse de har for å sitte med sånt, så det 

vil jo være variasjoner på hva dere får se. Nytt fra april er at vi har satt opp faste 

kunstgruppedager, disse er på torsdager og fredager. Torsdager har første 

gruppe tid på formiddagen (Hermann, Craig, Yahya), andre gruppe på 

ettermiddagen (Thea, Dina, Emilie). Fredag er det siste gruppe, på formiddagen 

(Oskar, Johanna, Vera).  

I forhold til covid-19 restriksjoner så fortsetter vi levering og henting ute, som 

før. Håper dere synes dette fungerer greit. Ta kontakt om det skulle være noe.  

HILSEN OSS VOKSNE PÅ AVDELINGEN       



 

 

 

 

 

  


