
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV Februar:  

I februar har vi virkelig satt inn 

støtet med baking, og barna er 

skikkelig flinke. Det er moro å se 

smøret smelte og å lukte på ulike 

ingredienser. Krydder og mel, hva 

som lukter og hva som ikke lukter 

noe. Så er det jo godt å smake på 

deigen/røra også, og samtidig øve 

på at vi må jo ikke spise alt, da vi skal ha litt ferdig resultat også. Her blir det også en del 

benevning i det vi tilsetter; for eksempel 1 teskje salt og hele 1kg mel. De ulike 

ingrediensene har vi laminert og klippet ut og hengt inne på lekerommet. Slik kan vi ta det 

opp igjen jevnlig, selv om vi ikke får bakt hver dag. Sang og former blir brukt når vi baker. 

Vi har regler hvordan vi skal rulle kringle med bevegelser og hvordan bake boller. Kjeksene 

måtte vi kjevle flate, og bruke et glass til å få flate runde kjeks. Mens bollene måtte vi rulle 

ti en ball inni hånda. Lappene var flytende røre, men ble til fine runde lapper på takka. 

 

   

"Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna leker 

og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter 

utrykke dette på"  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Mars 2018 

Viktige datoer: 

14.3 Emmy 3 år  

13.3 Barnehagedagen; tema La meg få skape!  

26.4 Påskestengt frem til og med 2. april!! 

 

 

 



Fiklevegg-prosjektet startet vi på nå i februar, men det tar vi nok med oss videre inn i mars 

også. Det er veldig gøy å få lov å være med Jon Didrik inn i snekkerboden, litt kvalitetstid 

med han og bare et barn til. Der er det så mye spennende å se på, men også en del utstyr 

som lager bråk, så det er viktig med øreklokker. Det å få være med på å skape fiklevegg gir 

mestring, finmotorikk, begrepsforståelse og så er det ekstra stas syns vi at det blir gjenbruk.  

"Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna 

lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi" 

    

Vi har fokus på vennskap i barnehagen, og i februar har vi hatt ønske om å bli mer kjent 

med ekornbarna. Vi har bedt de med oss på ting og overrasket de med boller til frukt en 

dag. Pga sykdom så har ikke alt blitt gjennomført, men vi ser frem til å fortsette med det i 

Mars. Vennskap og Grønne Tanker går litt over i hverandre, da vi i Grønne tanker har hatt 

fokus på grunnleggende ferdigheter for å få venner og gjøre andre glade. Vi har snakket 

om hva man kjenner inni magen når en er grønn, kontra det å være rød. Da hadde vi med 

oss en god varm og stor ullsokk som skulle vise følelsen når en var glad. Kongla stakk litt 

når vi hadde den i hånda, og vi kunne være enig om det at det stakk litt i magen når en var 

lei seg. Hva kan en gjøre for at andre skal bli grønne/glade? Jo, noe så enkelt som å øve på 

å si hei og takk for i dag. Så det gjorde vi. Det var veldig gøy å gå ut og inn av rommet for 

å sei hei og hade, men det er fortsatt litt skummelt for noen å si hei/hade når "det gjelder". 

Men, så har vi funnet noen tips på hva man kan gjøre i stedet. Det kan være ganske 

vanskelig noen ganger å snakke hvis en er sjenert, så derfor er det å smile eller vinke like 

bra det også. Praten får komme seinere. Vi har også hengt opp en lapp i gangen med tips, 

sånn at vi kan minne hverandre på det, for det er fort gjort å glemme det innimellom. 

Vi har stadig fokus på kropp, og det å benevne kroppsdelene. Ofte gjør vi dette før vi 

synger matsang, men vi har også i februar laget en liten bilde lotto. Da må en finne to og 

to like kroppsdeler, og benevne de. Barna er veldig god på å vite hvor kroppsdelene er når 

vi peker på de. I sammenheng med at vi har jobbet med kroppen, har vi også jobbet med 



egne grenser. Ift sosial kompetanse er det viktig å vite hvor både sine egne grenser og 

andre si grenser er. Noen barn er litt røffere i lek enn andre, og noen barn syns det er 

veldig hyggelig å gi klemmer. Men det er ikke alle som syns det er så gøy når leken blir for 

voldsom, og det er ikke alle som syns det er så greit når noen er for nære eller gir for 

mange klemmer. Da må vi øve på å si nei, dette liker jeg ikke. Også må vi øve på å høre 

etter; Nå sa den andre at den ikke vil mer, og da må vi stoppe. Det er ikke alltid at alle er 

like gode på å si ifra, og da må man lære seg kroppsspråk. Dette er veldig vanskelig, og 

ingen forventer at 2-åringene skal kunne dette. MEN små drypp av "ser du på asniktet til 

Vivi nå" eller "ser du at Jon Didrik går litt unna nå" gir godt grunnlag for videre sosial 

kompetanse.  

"Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap gjennom å støtte barnas initiativ til 

samspill og bidra til at alle kan få leke med de andre, oppleve vennskap og lære å 

beholde venner. Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 

finne løsninger i konfliktsituasjoner" 

Gullhår og de tre bjørnene er det eventyret vi har blitt kjent med i Februar. Her er det mye 

nye benevninger. En stol er for hard. En annen er for myk. Og en er akkurat passe. Liten, 

mellom og stor. Også er det jo veldig spennende på slutten, når bjørnene finner Gullhår i 

den ene senga. Nesten litt skummelt.. Nå har vi mange eventyr, og barna elsker 

gjentagelser. Derfor deler vi oss mer og mer opp i mindre grupper, slik at barna kan bli mer 

delaktige i hvert eventyr.   

Harebarna fikk prøvd seg på mye lek i snøen i Februar, det virker som Kong Vinter hadde 

nok av snø og gi i år. Det ble både aking, ski og snøborger. Svensrud hadde også sitt eget 

Mini-OL, hvor ski og snølek, moro, Ol-floka og pølser ble stikkord. Samenes Nasjonaldag 

ble også markert, og vi fikk snakket om og vist frem noe av det flotteste i samisk kultur. 

Joiken ble faktisk igjen på avdelingen noen dager… 

  



Caroline ble mamma i februar også, på selveste Alle-hjerters-dag. Det har vært mye snakk 

om babyen til Caroline i høst når den var i magen, og når Caroline gikk ut i permisjon var 

barna fortsatt nysgjerrig på hvordan det gikk med magen til Caroline. Vi kunne fortelle at 

Caroline ble mamma, men ekstra stas var det at hun kom på besøk. Med bare en fem dager 

gammel baby. Den var så bitteliten, og det var rart å tenke på at den ikke var i magen 

lenger. Rolig og fin satte Caroline seg ned, så alle fikk hilse på. Det var veldig koselig besøk, 

og vi håper vi ser mer til dem utover våren… 

  

Planer i Mars: 

Fikleplanken tar vi med oss inn i mars. Vi jobber videre med å la barna få god tid til å klepå 

seg selv, snart er det mindre klær å øve på også. Vi fortsetter med benevnelser og bader 

barna i ord, da dette er ofte en alder de suger til seg alt de hører. Vi skal hoppe, krype, 

klatre, svinge i ulike hinderløyper, både i skogen og hallen. Kanskje vi får til litt 

vanntilvenning på Ringeriksbadet før påsken også, om ikke, kommer det i april. Men da 

vet dere at det er en plan i nær fremtid… 

Når det gjelder Grønne Tanke og sosial kompetanser, så skal vi fortsette å jobbe med det vi 

har begynt på etter nyttår. Vi skal også ta med oss nettbrettet og bli kjent med "Maurtua 

barnehage", det er en app utviklet med tanke på Grønne tanker.  

Vi prøver oss på barneintervjue, hvor vi gjennom samtaler med konkreter skal snakke om 

temaet vennskap. Her kan vi også få nyttig info til "festen" vi tenker å ha for dere foreldre 

sammen med barna. Hva liker mamma og pappa? Det å sammen skape noe for å glede 

andre, gir både mestringsfølelse, samhold og grønne tanker hos hver og en.  

Til tross for at første dagen i mars var kjempekald, så begynner våren å nærme seg Kan vi 

høre fuglene nå? Uansett, da er det viktig å klargjøre for alle fuglene som kommer tilbake, 



og vi rensker opp i fuglekassene og gjør klar for storinnrykk. Dette er alltid veldig 

spennenende. Hva finner vi oppi der? Kanskje noen eggeskall? Kan vi se hvilke fugler som 

har bodd der? En gang fant vi rester fra et tovet sitteunderlag en voksen hadde mistet i 

skogen, kunne kjenne det igjen på ulla. Så fuglene er helt klart for gjenbruk de også 

Apropos gjenbruk, våren er ofte tid for storrengjøring, og mange tar turen til HRA. Men 

hva er det egentlig for et sted? Noen av harene har vært der før, men vi klarer alltids en tur 

til . Denne gangen skal vi ta med litt søppel fra barnehagen, og kildesortere litt. Vi skal 

snakke litt om søppel og gjenbruk. Hvorfor vi kaster søpla på HRA, og ikke i skogen. Hva 

kan vi gjøre for å minske avfallet i barnehagen? Helt enkle grep kan gjøre mye, og med den 

nye fine miljøposen "i hus" også, så ser vi på mars måned som en fin måned til å jobbe 

med bærekraftig utvikling. Kanskje finner vi noe til fikle-planken også… 

I slutten av mars kommer påsken. I henhold til rammeplanen skal man "gjennom arbeid 

med etikk, religion og filosofi bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanetisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen." Påsken er en høytid i ulike religioner, men vi har valgt å trappe 

det ned til tradisjoner på småbarnsavdelingen. Det vil si at vi går for eventyret om 

påskeharen, sangen om "den lille kyllingen i egget" og fokuset på fargen gul. Kanskje vi får 

laget litt påskepynt også..  

 

 

Gleder oss til en ny måned med harebarna!! 

Hilsen fra Jonas, Jon Didrik, Heideh, Hege og Vivi 

 


