
 

 

 

 

 

 

Kalenderen viser 1.mars, og det er offisielt VÅR! Vi har sett og hørt noen vårtegn allerede, 

med drypp fra takrenna og mer fuglekvitter når sola har varmet. Men med kalde netter har 

de små sølepyttene vi har funnet på ettermiddagene allikevel vært dekket av is neste dag, - 

men nå er det håp!!  

 

EVALUERING AV FEBRUAR:  

Februar har vært en spennende, hektisk, snørik og fin måned for alle oss på Harelabben. Vi 

har brukt snøen og vinteren så godt vi har kunnet.  

      

 

 

  

 

Vi har vært kreative med maling, og 

farget snøen rød og grønn, og laget 

striper, sirkler og bokstaver. Vi har også 

bygget snømenn, tårn, kuler og huler i 

kram snø. Morsomme aktiviteter, med 

dyp konsentrasjon og stor innlevelse. 

Prosessen er viktigst!  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Mars 2019 

VIKTIGE DATOER I MARS: 

12.03 – Barnehagedagen "Jeg lurer på.." 

12.03 -  Fuglekasse prosjekt kl 15.00 –18.00 

28.03 – Foreldrekaffe på Furutoppen 

30.03 – Sigurd 3 år! 

04.04 - Planleggingsdag! 

  

 

 



Vinterføret har vært en utfordring for de aller minste på Harelabben i år. Selv om de har 

vært ivrige på å komme seg ut, har det blitt mye frustrasjon over å ikke klare å holde 

balansen over snøkanter eller på glatte underlag. En voksen støttende hånd å holde i har 

for noen vært redningen, og de har klart å delta i lek og aktivitet, og å holde humøret 

oppe! Det er krevende for en liten kropp (og noen ganger selv for de store!) å bruke store 

muskelgrupper for å holde balansen over lang tid. Når de minste har blitt slitne og leie har 

vi noen ganger hentet en vogn de kan hvile i, satt oss med barnet på fanget, (da blir det 

mye sang og musikk!) eller gått inn i barnehagen for lek og mer aktivitet på trygt 

underlag. Vi vurderer aktiviteter og barnets ferdigheter, slik at dere foreldre alltid skal være 

trygge på at barna deres blir sett og tatt hensyn til! 

Vi i naturbarnehagen er veldig heldige som har Hole- Hallen som nærmeste nabo! Det gir 

oss gode muligheter til motoriske og fysiske aktiviteter på ekstra kalde eller glatte dager. 

Barna på Harelabben elsker å være i Hallen! De løper, utforsker, 

hviler litt og løper igjen! De er kreative og bygger hus med kjegler, 

og lager seg små "huler" i innebandy- målene! Lek med ball er også 

populært, og mens de eldste nå har lært at man kan leke sammen 

med en ball, vil de minste helst løpe med og holde på sin ball! 

Da barnehagen arrangerte sitt eget vinter- VM, fant vi på småbarnsavdelingen ett nytt 

favoritt- "utested", nemlig kunstgressbanen! Så utrolig godt å få være på et underlag som 

er mykt og flatt, og verken vått eller glatt! Hele gjengen storkoste seg, og denne dagen 

fikk vi virkelig utfordret motorikken med rulling, klatring, balansering, krabbing og 

løping. Jammen ble det rom for litt ball- lek i vintermesterskapet også. Og det er kanskje 

unødvendig å si, men her var vi alle vinnere, og alle fikk premie! Det må også nevnes at 

Sigurs og Ask gjorde det meget bra i langrenn, de startet i løypa til de store barna, - og 

fullførte i god stil! 

   

     



I februar fikk vi også noen spennende samlinger og aktiviteter med farger og sanser i 

fokus. Ved å bruke sansene til å se, høre, føle på og smake på, hjelper vi barna til å bli 

bevisst på nye ord og uttrykk. En farge hver dag gjorde ga barna et felles 

fokus, og det var moro å se hvor engasjerte de ble! Ved flere gjentagelser og 

repitisjoner viste barna stor iver og glede ved å dele den nye kunnskapen sin, 

- i å si farger, eller nye ord! Vi fortsetter med farger og sanser i mars. 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna 

videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert  ordforråd.                         

Personalet skal inkludere alle barna i språkstimulerende aktivitet.    Rammeplanen 2017 

PLANER FOR MARS:  

Vi på Harelabben synes det er veldig spennende å ha studenter på besøk! Lene og Kristine 

skal være hos oss i tre uker, og blir den siste uka overlappet av Marlene som skal ha praksis 

på Harelabben i sju uker! Ikke bare er det godt med noen ekstra hender og øyne til å passe 

på og hjelpe barna, men disse studentene er så ivrige og flinke til å dele sin kunnskap og 

sine erfaringer. Vi i personalet synes også det er spennende å se hvordan de knytter ulik 

teori opp mot vår praksis. Det skaper gode diskusjoner og refleksjoner, og gjør at vi som 

personale også blir mer bevisst på våre roller og rutiner, - disse studentene hjelper oss rett 

og slett til å bli bedre!  Vi håper dere foreldre også benytter sjansen til å bli kjent med og 

spørre studentene om det er noe de lurer på. Oppgaven til Lene og Kristine om 

interkulturell kompetanse er veldig spennende, så svar på spørreskjemaet slik at de får et 

best mulig grunnlag for oppgaven, og slik at vi kan få vite hva vi må bli bedre på! 

I mars gleder vi på Harelabben oss til å invitere dere på Foreldrekaffe på Furutoppen! Det er 

så stas med besøk, og vi lover å pynte, bake og ordne så godt vi kan før dere kommer! Vi 

skal også ha gule kreative aktiviteter, bli kjent i nærmiljøet og følge med på klekking av 

egg! 

God mars, og god vår! til store og små på Harelabben! 

Hilsen fra Katherine, Heideh, Koko og Hege 


