
Odinnytt mars 2017 

Hva har vi gjort i februar: 

Februar har vært en travel måned med 

mange aktiviteter i barnehagen. Mange 

har vært med på skiskolen og det har 

vært et supert opplegg. Vi har hatt fest 

med trylling og disco, og til slutt årets 

høydepunkt; karneval. Mange glade og 

fornøyde barn i feststemning 

Samtidig har vi hatt et lite prosjekt 

gående ut fra barnas interesser; 

Labyrint. Barna har fått være med og 

bestemme og lage utstyr til denne uka. 

Det er gøy å se hvor ivrige de er, og 

hvordan de må samarbeide for å bli 

enige om hvordan vi skal gjøre det. 

Her må de ta i bruk de sosiale 

ferdighetene vi har snakket mye om i 

samling. 

Maxitemaene denne måneden har 

vært Plassering og Sortering. Dette 

hadde barna full kontroll på og de 

jobbet kjempegodt med oppgavene i 

Trampolineboka. Når vi jobber med 

førskoleopplegget har vi fokus på at 

barna skal føle mestring. Vi snakker 

mye om at vi ikke behøver kunne alt, 

men at vi øver og at det er viktig å 

gjøre seg flid med arbeidet. Det er ikke 

om å gjøre å bli først ferdig.  

Hva skal vi gjøre i mars: 

Vi skal fortsette å jobbe med sosiale 

ferdigheter både praktisk i leken og i 

samlinger med Truls og Trine. 

Delområdet vi tar for oss nå er Empati; 

evnen til å sette seg inn i hvordan 

andre har det. Dette har vi jobbet med 

før, men vil nå repetere litt. Vi tar for 

oss følelsene igjen, og trekker inn 

Grønne tanker-opplegget. Vi har før 

laget en grønn bamse med glade 

tanker, nå skal vi lage en rød bamse 

med tanker som ikke er så gode. 

Hensikten er at barna skal utvikle 

språk til å snakke om følelser og 

tanker, og at de skal lære seg 

strategier til å håndtere disse. 

I Løken bhgs. virksomhetsplan skriver 
vi at vi skal: 
-Ta utgangspunkt i det barna er opptatt 
av.  
-Følge barnets initiativ i planleggingen.  
-Barna skal oppleve å få medvirke i 
egen hverdag.  
Når vi jobbet med prosjektet Labyrint, 
så vi hvor motiverte barna var og 
hvordan de gledet seg sammen med 
oss i planleggingen. Vi skal denne 
måneden fortsette med små prosjekter 
ut fra barnas interesser.  
 
Barnehagedagen 14. mars vil vi 
markere med en utedag sammen med 
de andre avdelingene borte på 
Heksehytta. Tema for denne dagen er 
"Vi vil leke".  
 
Viktige beskjeder og datoer: 

 Felles utedag på Heksehytta 

14. mars. 

 Husk å sjekke barnas 

uteklær hver dag..de tørker 

dårlig her i bhg og må tas 

med hjem når de er våte! 

 Sjekk barna for lus. 

Bursdager: 

 Emmeli 6 år 9/3     

 Martine 6 år  16/3   

 Karoline 6 år 16/3  

 Even 6 år 29/3   

Hilsen oss på Odin 

 


