
          MÅNEDSBREV SPURVENE FEBRUAR 

                    Hva har vi gjort på Spurvene i måneden som har gått? 

        

 

Da er den «lange» januar måneden over, og vi entrer den litt kortere februar.  

Januar har for oss på Spurvene vært innholdsrik og spennende! Vi var så heldige å få 2 

nye barn, og de fant sin plass i gruppa veldig raskt og de trives godt begge 2   

I begynnelsen av måneden konsentrerte vi oss om å «lande» litt etter jul, og å få en 

rolig start. Vi har omrokkert litt på gruppesammensetningen og bordplasseringen for å 

få litt mer ro i gruppen. Dette ser ut til å fungere fint, men vi gjør endringer etter hvert 

dersom det blir  nødvendig. 

I samlingene snakker vi mye om vennskap, og å skape positive relasjoner. Vi er opptatt 

av at vi skal være snille med vennene våre, snakke fint til hverandre, at vi ikke skal slå,  

være slemme og si stygge ting til hverandre. Vi fokuserer også endel på dette med 

«Innestemme» Med 25 barn på avd. kan det til tider bli mye støy både for barn og 

voksne, så vi ønsker å skape mer ro ved at vi snakker rolig til hverandre,  å rope og 

snakke høyt kan vi gjøre ute  Vi håper dere kan ta en liten prat med barna om dette 

også hjemme, slik at de ser at vi voksne samarbeider om disse tingene  

Vi er kommet godt i gang med byggingen av Kardemomme by inne på avd. Kom gjerne 

inn og ta en kikk! Dette er barna sitt prosjekt, der de får klippe, lime, male og sette 

sammen melkekartongene til de ulike husene i byen, og det er blitt kjempeflott  

Vi har hatt noen flotte turer denne måneden. Vi gikk ned i Havna for å mate fugler. 

Der var det til vår store begeistring tre store, flotte svaner, mange fine ender (de var litt 

opptatt av at  hannen hadde finere farger enn ho’en ;-) ), der var også noen sultne 

måser som prøvde å stjele maten fra de andre fuglene, det synes de ikke var særlig snilt 



gjort  Etterpå fikk vi lov av en snill mann å komme inn i et rom i Havna, der vi fikk 

sitte varmt og tørt å spise maten vår og drikke varm, deilig kakao  

Litt snø fikk vi også gleden av å nyte i januar. Vi hadde en kjempekjekk akedag på 

Flagget, Ungene storkoste seg virkelig! De lo høylytt og gikk med friskt mot opp igjen 

uttallige ganger for å ake igjen og igjen  Litt småkollisjoner ble det også, men 

heldigvis ikke så alvorlige at de ikke lo av det også   

Ellers har det blitt noen mindre turer til lekeplasser i nærområdet. Ungene synes det er 

kjekt å komme seg ut av barnehagens område og å se seg rundt og leke andre steder. 

Lekegrupper og språkgrupper er vi også kommet i gang med. Barna trives godt i 

mindre grupper, de får utfolde seg mer og de slipper å kjempe om oppmerksomheten 

til andre barn og voksne.   

 

   

      

                                                      

 



                                            …….Hva skal vi gjøre i februar?  

Vi kommer til å fortsette med gruppedelingen. Dette ser vi er verdifull tid for både 

barn og voksne, og en fin ramme for læring. Dette vil, som dere ser på planen, 

hovedsaklig foregå på mandager og tirsdager. Planen er et utganspunkt, noen ganger 

må vi gjøre endringer av ulike grunner. Vi er også en spontan gjeng, så er det noe vi vil 

droppe en dag til fordel for fint turvær/aking etc.. så gjør vi det   

Byggingen av Kardemomme by kommer også til å prege hverdagene våre videre 

fremover. Vi kommer til å snakke om innholdet i «Kardemommeloven» Denne synes vi 

inneholder noen fine verdier som vi ønsker at barna skal bli kjent med og tenke på i 

hverdagen, og ha litt fokus på i realsjonen til hverandre   

Vi har satt opp en sykkeldag. Barna har spurt etter dette, og vi håper å få til dette nå. 

Kommer det snø, er isete el.l. så utsetter vi det til det er bart. HUSK HJELM! Ingen 

barn får sykle på tohjulssykkel uten hjelm.. Vi har trehjullsykler i barnehagen hvis dere 

ikke har anledning til å ta med egen sykkel   

Det er også ønsker om å ha en Prins-og Prinsesse dag. Barna kan kle seg ut hvis de 

ønsker det. Vi håper på å se mange flotte prinser og prinsesser denne fredagen  

 

                                        ……Tilslutt litt praktisk info…. 

 Vi blir nødt til å gjøre noen endringer i forhold til lekedagen. Det er nå sånn at 

mange har flere leker med denne dagen. Noe forsvinner, barn blir lei seg for at 

lekene blir borte, og vi har ingen mulighet til å passe på alle små «duppeditter» 

som de har med.  

Derfor ber vi om at dere foreldre sammen med barnet blir enige om kun EN leke som 

barnet kan ha med. Avtal gjerne dette kvelden før, slik at dere unngår konflikter tidlig om 

morningen. Dette må også være  en leke uten lyd! Det blir MYE støy og «ulyder» med så 

mange leker med ulike lyder ;-) 

 Jøran fortsetter i praksis i BUA-faget, og blir hos oss hver torsdag utover våren  

 Sjekk ALT  innhold av byttetøy i kurven til ditt barn! Det er VELDIG viktig på 

denne tiden av året med nok og varme klær fra innerst til ytterst 

 MERK ditt barn sitt tøy! Vi har ingen mulighet til å vite hvem som er hvem sitt 

tøy. Spesielt viktig på «små klær» som undertøy, luer, votter, halser o.l. 

                    

                     Da gjenstår det bare å ønske dere en fantastisk februar måned!  

 


