
Månedsbrev Maurtuen Mars 2012 

Evaluering av måneden som har vært: 

 
Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Februar måned er i skrivende stund ikke helt over 
enda, men det går jo så fort!!! Gjør klart for mars nå, 
siden den kommer midt i vinterferien  
I måneden som er gått, har det gått litt så-som-så. Vi 
i personalet har vært friske og raske, men jammen 
har barna fått kjørt seg... Litt amputert blir jo div 
opplegg når faktisk halve gruppen er borte... Det har 
vært en måned med mye sykdom, rennende neser 
og litt leie barn... Men vi har fått ivaretatt dem som 
har vært på avdelingen i hvert fall!  
Grupper på tvers fungerer nå  Da er det turer for 
de eldste og inne/utelek for de minste. Noen dager 
har vi måttet ha vært inne pga dårlig vær/føre, men 
ellers er det utelek/turer som har vært regelen. 
Barna har vært med i skogen sammen med 123 
telleboka – og de har virkelig brukt tiden på å 
studere tingene rundt seg. I samlingene nå, har de 
pedagogoske medarbeiderne leitet frem mye 
bra/nytt opplegg – som sanger om dyr, 
eventyr/fortellinger og ikke minst om katten  Når 
de formidler fakta/kunnskap gjennom artige sanger 
og fortellinger, så blir det gøy! Barna følger med og 
synger så godt de kan – uten å vite at det er læring! 

Vi vil fortsette å jobbe med Torbjørn Egners bok og å 
lære mer om husdyr og katten. På slutten av måneden 
vil vi nok også synge noen sanger med innhold fra 
påsken. Den nærmer seg med stormskritt!  
Påskefrokosten 28.03 må dere få med dere  Da 
inviterer vi dere til å spise frokost med barnet deres 
på Maurtuen kl 8.30. 
Ellers vil vi fortsette det gode samarbeidet med 
Blåbærbarna og grupper på tvers. Det vil bli lenge 
turer etterhvert som det fine været (ønsketenkning) 
kommer  
Musikksamlingene til Torill er en hit! Der utvikler hun 
etterhvert som nye temaer/ideer kommer til.  
Vi vil også begynne med observasjoner til utfylling av 
skjemaene «Alle med». Nye foreldresamtaler vil det 
ikke bli før i slutten av mai, men det tar tid å få med 
alt. Vi er godt i gang med MI permene til barna  
30.mars skal vi på skattejakt  Da kommer kanskje 
påskeharen på besøk? Hvem vet  
12. mars er frist for innlevering av påskefri (se 
virksomhetsplan) 
Vi vil gjerne invitere dere foreldre på middag på 
Maurtuen, men det blir ikke før det blir litt lysere og 
varmere i været  Mest sannsynlig i slutten av april  
 
Vi vil gjerne minne om klær til å sove i... Det er veldig 
kjekt om barnet deres har egne klær de kan sove i. 
Det fordi de ofte blir våt når vi er ute. DA ER DET IKKE 
NOE KJEKT Å LIGGE I VÅTE KLÆR! To luer er også kjekt 
å ha. Èn til utelek og èn til å sove i. 
Sjekk også ekstratøyet! 
 

 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Natur, miljø og teknikk 
 

Planen er en 32`` skjerm i garderoben. Der kommer 
bildene fra dagen pluss div info fra barnehagen. Før 
det skriver vi litt en gang i blant. Håper at vi får 
mulighet til noe hver dag  

 

Hvordan har vi latt barna få være med å bestemme 

sin hverdag i barnehagen? 
Hvordan praktiserer vi målet med å være aktive 

voksne? 
Dagen er gjerne satt i forhold til rutiner; lek, frokost, 
lek, samling, påkledning, utelek, mat, soving, frukt, 
lek. Men inni alt dette prøver vi å ta innspill fra 
barna slik at dagen i barnehagen bli DERES! Det er 
også klart lettere nå når det verbale språket 
kommer mer og mer  

Det er ganske gøy nå når språket kommer og barna 
blir større. Vi kan gjøre mer ut av div aktiviteter bl.a. 
men det er jo også mer utfordrende. Vi prøver å ta 
barna på alvor og da fordrer det å følge opp innspill. 
Det er spennende! 

 


