
                              
 

 

 

 

 

 

Vi lurer på om det er vår nå…?? Nå skulle vi kunne ake på haugen, spist snø og prøvd ski for første 

gang… Vi er enige om at det er en rar start på vinteren. Om vinter-aktivitetene tar seg opp får tiden vise. 

I mellomtiden leker vi overalt på Furutoppen og med sand under huskene. Haugen vår, med den store 

sklia er for tiden stengt, den har blitt en «søle-haug»…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering av januar:   

Det var en helt spesiell stemning på Ekornstubben første dag etter jul – vi opplevde fornøyde barn som 

smilte, og alt var så rolig. Vi tenker at alle var fornøyde med å være sammen med dere mange late og 

gode dager. 

Det nye året startet med lek i skogen vår og to bursdager. Vi feiret både Emil og Philip som 3-åringer, 

hurra!! Forresten, vil vi fra nå av omtale alle store som 3-åringer og de som fyller to år i år som 2-

åringer. Vi skal være forsiktige med å gjøre barna våre større/eldre enn de er, men de blir faktisk eldre, 

og vi kan forvente noe annet av 3-åringene etter hvert. De som fyller 2 år skal lære og erfare masse, 

samtidig som vi skal motivere for å «strekke» seg enda litt til! 

Eventyret om «Skinnvotten» har vi kommet godt i gang 

med. Vi skal jobbe lenge med dette, så innimellom må vi 

gjøre andre aktiviteter også. Vi forteller, synger og øver på 

to regler om de syv dyra. Det beste er å kunne jobbe med 

eventyret i mindre grupper. I en liten gruppe mener vi at 

flere klarer å holde oppmerksomheten på det som skjer i 

eventyret, samtidig som det også er lettere for den voksne 

som forteller å ha god kontakt og øyekontakt med alle 

barna i gruppa. Vi har også lekt eventyret når vi leker!! 

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 februar 2020 

Dager å huske på i februar: 

• 2.2 – «Kom deg ut-dagen»  (se dnt.no) 

• 6.2 – Samenes nasjonaldag! 

• 21.2 – Karneval! 

• 26.2 – Une bursdag! 

Denne måneden er planen å begynne med bading på Ringeriksbadet! Les mer 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 



Målet er å kunne få med seg flere av barna når vi leker at vi 

er en mus eller en rev som stopper foran votten og spør 

hvem som bor her – sånn tenker vi blant annet at vi leker 

med språket! Vi trenger ikke sitte stille og formidle 

eventyret, men bevege oss, gå, hoppe, krype, eller snakke 

om dyra i regla når vi ligger og ser opp på trær og himmel i 

skogen        

Lek med språket er også det å rime og tulle med ord. Og det 

kan også være å tegne og snakke om det vi tegner – fantasi, 

tanker, bevegelse, ord, sang, lese, leke er SPRÅK!! Vi skal som sagt jobbe videre med «Skinnvotten», og 

innimellom med både andre sanger, eventyr og bøker, og selvfølgelig LEKE!  

 

 

 

 

 

Ellers har nok januar vært litt rar med tanke på vær og klima! I våre planer har snø, spor, aking og ski 

stått på agendaen. Vi tror ikke barna savner noe eller har gått glipp av noe…men skulle det plutselig 

dukke opp snø, så vet vi hva vi skal gjøre! 

En tur i hallen fikk vi til i januar. Her ville vi at barna skulle få utfolde og utfordre seg selv. Motorisk 

trening og bevegelsesglede var lett å se! Barna hadde stor glede av å løpe (uten store dresser!), hoppe og 

leke med ball. Å kaste og ta imot eller trille ball mellom barn og voksen kan alle øve på – det er en av de 

grunnleggende bevegelsene som barn kommer til å møte gjennom hele barndommen (les: skole-

tiden!). 

Hva skjer i februar: 

6.februar markerer vi samenes nasjonaldag. Det gjør vi fordi den samiske kulturen er en del av vår kultur 

i Norge. Barn i norske barnehager skal «bli kjent med samisk kultur og levesett…» står det i 

rammeplanen for barnehagen. Vi tilpasser formidlingen til vår aldersgruppe med en samling og samisk 

musikk som vi skal høre på. Samisk mat hører også med til markeringen. Vi spiser samisk tradisjonsmat 

den fredagen. 

Tidligere har vi badet med både små og store på Ringeriksbadet. Det ønsker vi også i år. For oss er det å 

ta med barna på bading en del av idretten i natur-og idrettsbarnehagen. Svømming er idrett – og vi vil 

samtidig være med på å gjøre vann til et trygt sted å være i. Det er viktig å formidle til dere foreldre at 

det er frivillig. Det vi gjør er at vi tar med en liten gruppe barn, alt etter alder, og to-tre voksne. Vi tenker 

sikkerhet. Det er alltid med en eller to av oss voksne som har livredning og vi holder oss i 

«barnebassengene». Vi må også kjøre privat-bilder og vi trenger bilseter fra dere. 3-åringene bader i 

«Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og 

stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling». 

Rammeplan for barnehagen 

 

 

 



første omgang og vi bader stort sett når vi har base i barnehagen, så vi må strekke bading over en ganske 

lang periode. De som ikke vil at barn skal bade, sender oss en sms/Transponder. På ukeplanen vil det stå 

når ditt/deres barn skal bade. Badebarna trenger en badebukse (som Ringeriksbadet sier de må ha) som 

kan kjøpes på Badet, og bomullssokker som må tas med hjemmefra, resten tar vi med. Barn som er vant 

til å ha på armringer kan ta de med. Alt annet pakker vi. En forutsetning for å få dette til er nok voksne. 

Det må være igjen nok voksne i barnehagen til de som ikke bader. Vi gleder oss og håper barna blir med 

på bading       

Karneval! Det har lenge vært tema blant oss voksne om vi skal ha karneval eller ikke, det har vært ulike 

argumenter for og imot. Det har tidligere vært karneval hos oss, men det er lenge siden. Hos oss er det 

slik at: ALLE aktiviteter som kan gjøres inne, kan/skal gjøres UTE! Etter en god diskusjon og 

gjennomgang har vi landet på at årets karneval blir ute, selvfølgelig, og med malte T-shirts som 

kostyme. Lyse eller hvite t-shirt, som må tas med hjemmefra skal males av barna, og tema er dyr eller 

fugler. Vi lurere på om vi får noen dyr fra «Skinnvotten»?? Det er barna som maler, men vi kan hjelpe 

litt til! Maling av t-shirt blir derfor en del av aktivitetene i februar. T-shirt’n skal utenpå dressen, så den 

må være STOR nok (bruk en gammel voksen-t-shirt). 

Vik formingsbarnehage har i alle år hatt denne formen for karneval, med stor suksess. Vi ønsker også å få 

dette til – det er lov å ta noen gode ideer fra andre! Planene for dagen er klare, også gjenstår det å se om 

det blir slik vi hadde tenkt. Dagen er fredag 21.februar og vi er sammen med Harelabben på Furutoppen.   

Personalet på Ekorn nå: 

Vi vil igjen informere alle om at Karina er hos oss hver mandag og tirsdag fra kl.8-14 gjennom hele 

denne våren. Karina er VG1 elev ved Hønefoss videregående og tar helse-og oppvekstfag. Camilla jobber 

nå hver dag, fordi vi har fått 60% ekstra ressurser på avdelingen. Vi andre jobber som før. For tiden er det 

noe sykdom blant oss voksne. I januar manglet vi en voksen i til sammen tre uker. Nå håper vi på 

friskere og lysere tider! 

Februar-hilsen fra Tove, Camilla, Une, 
Maria Elisabeth og Nima. 

 


