
 

 

 

 

Vår…vinter…vår og vinter om hverandre. Det kan nok ikke ha vært like lett for de 

yngste barna å vite hvilken årstid vi egentlig er i. Det kan trygt sies å ha vært en mild 

vinter for oss i naturbarnehagen. Første dag i vårmåneden kom vinteren snikende 

tilbake. Da var det på med ull, vinterdress, vinterstøvler, votter og luer. Vi samlet 

sammen snø på Furutoppen og resultatet ble èn snømann med gulrotnese og kongleøyne. 

Dagen etter var det på med flistøy, regntøy, dockboots, 

regnvotter og lue. Snømannen hadde også krympet seg litt 

mindre over natten. 

 

 

 

 

 

Evaluering av februar 

I måneden som har gått, har vi på Ekornstubben gjort masse fint sammen. Vi har hatt 

mange dager med aldersdelte grupper på Furutoppen, ute i barnehagen, i gymsalen og på 

Ringeriksbadet. Nesten alle 3-åringene har fått badet med hverandre, sammen med 

Camilla, Nima og Maria. I Mars reiser vi på badetur i små grupper, med resten av 

gjengen. Det gleder vi oss til 😊 Språk er i stort fokus hos oss! Vi øver, øver og øver på 

språket vårt, veldig mye i løpet av en barnehagedag! Dette skjer mest, og kanskje aller 

best, i hverdagslige situasjoner. Eventyret om skinnvotten har blitt en hit for oss på 

Ekornstubben. Vi opplever at barna aldri blir lei og synes eventyret er like spennende 

for hver gang! Vi vil si det egner seg godt for de yngste barna, da det er et eventyr som 

er lett å huske på grunn av sin tydelige oppbygning. Vi benytter oss av figurer som 

representerer eventyret. Vi tror det er mye av grunnen til at eventyret har blitt en så 

stor glede for oss. Når barna deres hører på og forteller eventyret øver de på å telle, 

dele med hverandre, de utvikler fantasi, utforsker språket, sanser og mye mer! 

Kommunikasjon, språk og tekst er ett av fagområdene vi finner i rammeplanen. 

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske 

og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 

kommunikasjonsformer».  

Månedsbrev fra  

Ekornstubben –  

Mars 2020 

Dager å huske på i Mars: 

 10.Mars (kl.15.30-17.30) markering 

av barnehagedagen 2020.  

ULIKE SAMMEN 



Den første uken i måneden, torsdag 6.februar, 

markerte vi samenes nasjonaldag. I den anledning 

benyttet vi oss av lavvoen. Vi viste bilder og forklarte 

enkelt om samer, reinsdyr og vi ble bedre kjent med 

deres kultur. Da barna fikk høre på joikemusikk ble 

de først helt stille. De virket nesten litt sjokkerte, 

men vi tror de likte joiken etter hvert som både 

hender, armer og bein beveget seg i takt med 

musikken. Dagen etter hadde Rebekka, kokken vår, laget godt reinsdyrskav til alle i 

barnehagen.  Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barna få oppleve 

«samtale om religiøse og kulturelle uttrykk, og et personale som er bevisst på hvordan 

deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning» hentet fra rammeplanen.  

Februar var også måneden hvor vi feiret bursdag og karneval. Hipp, hipp hurra for Une!! 

Til karnevalet fikk barna gjøre noen forberedelser. Une vil nå fortelle litt om dette, 

samt hvordan karnevalet ble.  

Karneval på Furutoppen sammen med Harelabben! 

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at alle 

barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.  

Rammeplan for barnehagen s. 51  

Så var det igjen tid for å feire karneval her i barnehagen. Barn er glade i å kle seg ut og 

man trenger ikke alltid kjøpe nytt, men bruke det man har. Vi tenkte at barna kunne lage 

sine egne kostymer. Alle barna tok med en hvit t-skjorte som de skulle male på. Siden 

fugler er barnehagens satsningsområde ville vi at barna skulle male sin fugl på genseren. 

Ekornbarna har malt litt før, men denne gangen fikk de i oppgave å male sin fugl som de 

har på plassen sin i garderoben. Vi la et bilde av barnets fugl ved siden av t-skjorta og 

snakket sammen om hvilke farger en skulle male med. Så hentet vi maling og maleutstyr. 

De eldste barna vet at vi ikke skal spise maling, men de mindre barna husket nok ikke 

det alle sammen. Da må jo maling og pensler utforskes ved å tas på og smakes på. Alle 

var ivrige på å male og det var fint å se barna male på sin t-skjorte. Etter hvert som 



barna ble ferdig, hang vi opp genserne til tørk i garderoben. Her kunne barna stolt vise 

frem sine malte t-skjorter. For enkelte barn var det veldig lenge å vente helt til 

karnevals-dagen med å ta på kostymet, og noen ville gjerne ta med t-skjorta hjem med 

en gang. Alle fikk malt sine fugler og var veldig stolte av sine små kunstverk. Vi klippet 

frynser på t-skjortene som skulle illustrere fuglenes fjær.  

Hverdagsmagi: Et barn viste ivrig frem sin t-skjorte til sin mamma. Hvilken fugl har du 

malt da, spurte moren. Barnet svarte: Jeg har malt en svane jeg.  

…Så i alle de små krusedullene og strekene var barnas fugler malt på t-skjortene, selv 

om vi voksne kanskje ikke så det.  

Endelig kom dagen da barna kunne kle seg ut med de fine t-skjortene de hadde malt. Vi 

gikk til Furutoppen, og der var vi sammen med Harelabben. Vi hadde med høyttaler og 

satte på karnevals musikk, til stor glede for små og store. Vi hadde laget til en dyre-sti i 

skogen. Alle ble med å lete etter dyra, og vi fortalt litt om hvert dyr og fugl vi fant. Så 

fremførte vi voksne Dyra i Skinnvotten for barna, og de satt så fint å så på. Så var det 

tid for lunsj. Det var plass til alle inne i teltet og vi koste oss med pølser. De minste 

barna gikk tilbake til barnehagen for å sove der mens de største ble igjen i skogen.   

Hilsen Une, fagarbeider. 

 

 

Vi lenker til artikkel og flere bilder av karnevalsdagen hvis dere vil lese og se mer fra 

dagen vår: https://www.naturbarnehagen.com/hare-og-ekorn-feirer-karneval-

sammen.6287735-378084.html 

 

 

 

 

https://www.naturbarnehagen.com/hare-og-ekorn-feirer-karneval-sammen.6287735-378084.html
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Hva skjer i mars? 

«Våren en vakker for den som lenge har hatt vinter», sitat av Bjørnstjerne Bjørnson.  

I månedsbrevet fra Januar kunne dere lese om utsagnet, «I dag har jeg bare lekt». Vi 

på Ekornstubben har stort fokus på lek! Som rammeplanen sier, skal «leken ha en 

sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes». Mars blir måneden 

hvor vi skal fokusere mer på lekens betydning. Vi vil reflektere og evaluere om vår 

deltakelse i barns lek, og hvorfor det er av så stor betydning. I rammeplanen kan vi lese 

følgende: «Personalet skal observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på 

barnas premisser. Personalet skal være bevisst på og vurdere egen rolle og 

deltakelse i barnas lek».  

Lek vil føre til gode vennskap, tilhørighet, sosial 

kompetanse, likeverd, anerkjennelse og kjærlighet. Barna er 

gode til dette på egenhånd, men de behøver ofte en 

påminnelse og litt hjelp fra voksne til å reflektere over det 

gode vennskapet med hverandre på avdelingen. For de 

yngste barna er det i mange settinger vi voksne som er 

deres stemme i hverdagen. Det forutsetter at vi er 

deltakende, tilstedeværende, forstår oss på og søker oss 

inn i deres livsverden. Ikke bare i leken, men gjennom hele 

barnehagedagen. 

10.Mars 2020 er det barnehagedagen som vi vil markere i naturbarnehagen vår. Vi vil nå 

fortelle litt om dagen, og begynner med å presentere tre gode grunner til å markere 

barnehagedagen 2020: 

▪ Barnehagen er en del av utdanningsløpet. 

▪ Barnehagen åpner dørene for å vise frem innhold og aktiviteter der lek, læring, 

danning og omsorg er grunnleggende. 

▪ Det er fortsatt behov for å øke forståelsen for barnehagens innhold, de 

ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage. 

Den nasjonale barnehagedagen har ulike tema hvert år. I fjor var tema «Jeg lurer på…». 

Da snekret vi fuglekasser sammen. I år er tema «Ulike sammen». Likeverd, likestilling, 

mangfold og respekt er verdier som er nedfelt i barnehageloven og barnehagens 

verdigrunnlag – det skal være rom og plass til alle! Hver dag skal vi jobbe for at alle 

barn opplever at de tilhører et godt fellesskap – at de føler seg sett og anerkjent for 

den de er uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Vi skal til og 

med utjevne sosiale forskjeller, står det i rammeplanen.  

 



Barnehagen gjenspeiler samfunnet - vi er ulike, men allikevel har vi mye felles. I 

barnehagen skal barna lære å omgås andre, nettopp fordi vi er ulike og forskjellige! I 

forkant av barnehagedagen lager vi en liten utstilling ute ved inngangen. Utstillingen skal 

vise at vi er ulike, men allikevel sammen. Vent å se hva som dukker opp ute! 

På selve dagen, 10.mars (fra klokken 15.30, til 17.30) inviterer vi dere foreldre igjen. 

Det blir ulike aktiviteter ute rundt i barnehagen som dere kan være med på, sammen 

med barna. Vi vil vise frem aktiviteter som vi gjør sammen i barnehagen og som også kan 

skape fellesskap og tilhørighet. At dere foreldre møter opp er også viktig for VÅRT 

fellesskap. Vi gleder oss, fordi vi er ulike, men sammen😊 

 

Skogen vår forandrer seg med årstiden, og nye liv blir til! Kanskje vi kan se planter, 

dyreliv og fugleliv forandre seg. Vi har allerede observert at noen fuglearter gjør seg 

klar til våren, da spesielt blåmeisen. I Mars vil vi rense ut av fuglekasser og begynne 

med å så karse til påsken! 😊 Vi fortsetter å øve og leke oss med språket! Skinnvotten 

blir helt klart med oss på tur, denne måneden også. 

"Hvis du vil ha intelligente barn, så fortell dem eventyr. Hvis du vil ha enda mer 

intelligente barn, så fortell dem enda flere eventyr" - ukjent 

 

 

 

 

 

 

 

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

«Jeg har en drøm at vi tar vare på hverandre 

Og gir det beste i oss selv til alle andre 

Jeg tenker opp når jeg er nede om å om å om igjen»,  

fra sangen optimist, av Jahn Teigen.  

 


