
Månedsbrev – mars 2017 
 

Februar: 
Sameuken og samekarneval er vel overstått. I samlinger har vi hatt fokus på å se på bilder av samiske 

motiver og la barna fortelle hva se ser på bildene. Vi har snakket og jobbet med utgangspunkt i fargene på 

flagget og fra koftene. Vi har hørt på joik og barna har tatt dette til seg. Vi har sett barn sette i garderoben 

å joike når de kler seg. De har brukt joiken i lek og de har utforsket mange forskjellige lyder.  

Fredag d.17 februar hadde vi fokus på «Grimstad sett fra barneperspektiv». Barna fikk ta bilder rundt om i 

byen og i barnehagen. Disse ble vist i Oddensenteret. Vi vil fremover holde fokus på å la barna ta bilder i 

barnehagen og når vi er på tur.     

På tur har vi kommet oss rundt på forskjellige plasser. Vi har vert i Bamsehiet, 

Revehiet, Vikkilen og ned til byen. Alle språkgrupper har også vert på biblioteket. 

Vi har gått den gode turen ned til biblioteket. På våre veier har vi sett og snakket om skiltene vi ser i trafikken. Vi har 

snakket om form og farger, men også hva de forestiller og om skiltet gelder for gående/syklende eller biler. På 

biblioteket har vi fått låne bøker, de voksne har lest høyt og barna har fått fortelle deres fortolkninger ut ifra bildene. 

I språkløypeforløpet har vi hatt fokus på å la barna fortelle ut ifra deres synspunkter og interesser. Vi har bl.a. brukt 

«vrimlebøker» til dette. Vi har også hatt fokus på bruk av konkreter i sammen med bøker. Barna har fått undersøke og 

leke med konkretene og de har selv fått fortelle med konkretene. 

 

Fremover: 
I Mars skal vi i gang med påskeforberedelser. Vi skal lage forskjellige formingsaktiviteter i mindre grupper. Vi skal så karse og snakke om 

prosessen fra frø til ferdig karse. Barna skal få undre seg og være med i hele prosessen med å plante, vanne, smake og ta med hjem.  

 

 



Vi har i mars fokus på fargen grønn. Vi skal ha samlinger om «grønn». Barna skal finne det som er grønt på avdelingen. Vi skal telle alt vi finner, 

sette ord på de ting vi finner, prøve å tenke over andre grønne ting vi kjenner til, male, blande farger og undre oss over spørsmålet «hva er 

grønn».  

I Språkløype forløpet har vi nå fokus på å lese bøker med gjentakende mønster. Vi skal også prøve oss på tekstskaping i 

sammen med barna. Dette blir veldig spennende for barn og voksne.  

Den 29 mars går vi alle til byen hvor vi skal delta i åpningen av Barnebokfestivalen. Vi skal gå gjennom byen i en 

eventyrparade i sammen med andre barnehager.  Den 30 og 31 går vi i mindre grupper til byen for å se kunstutstilling 

med billedkunstner Bjørn R. Lie.  

På turene i mars vil vi gå til Bamsehiet. Her kommer Daniel til å ha fokus på sitt prosjekt i sammen med barna. Vi skal 

også ut på tur å finne flere skilte som en del av Anette sitt prosjekt. Vi vil gå på tur i nærmiljøet og vi skal ut å finne og 

ta bilder av grønne ting. 

 

Daniel og Bjørn Henning arrangere igjen i år tur til Bamsehiet med foreldre. Denne tur blir Torsdag 23. mars, 15.30.  

Vi håper alle har lyst å komme å være med på tur. Invitasjoner er sendt på Vigilo.  

Er det noen der har problemer med å komme seg på Vigilo, kan dere gå innen om kontoret til dagligleder; Svein 

Helge, da skal han hjelpe dere. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Kristine, Anette, Besi, Daniel og Sverre. 

 

 

 

 


