
Månedsbrev februar Reben 
Februar måned er over og vi er godt i gang med mars.  

 

6.februar og dagene rundt markerte vi Samefolkets dag. Barna tegnet og fargela det samiske 

flagget, klærne, reinstyr og lavvo. Vi snakket om at det er urbefolkningen vår, at de holder på 

med reindrift, fiske og har egne type klær som kjennetegner dem. På dagen hadde Henny 

med seg ulike ting som barna fikk prøve; sko, belte og lue. Vi tok reinskinn inn på avdelinga, 

som barna fikk kjenne på. Vi spiste samisk mat til lunsj, som mange synes var godt 😊  

Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og 

fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (KD2017) 

 

I uke 11 hadde vi Sol-uke, med mange forventinger og planer til. Vi har fulgt med på sola som 

har kommet lengre og lengre ned i Reben-fjellet, og gledet oss stort til uka hun skulle lyse 

oss direkte i øyene, og vi måtte ha solbriller med i barnehagen…  Jada, 

litt sol ble det, men det var minimalt, hihi! Likevel, vi lagde sol-pynt, baka sol-boller, grillet 

ute- og avsluttet med Trollfest fredagen. Da var 4.klasse her sammen med oss. Vi hadde 

felles samling med sang, mat og gele, diskotek og pinjata. Fin uke, tross lite sol 😊 I 

forbindelse med manglende solstråler denne måneden så gikk vi hele avdelinga til torvet 

26.februar og spurte hotellet, Coop og Rema om vi fikk henge opp hjemmelagde soler i 

vinduene.. og det fikk vi så klart!  

 

20.februar hadde VG1 invitert oss til aktivitetsdag sammen med dem. De arrangerte ulike 

utevinterleker, som dans og musikk, tautrekking og maling på snø. Etterpå gikk vi sammen 

med de opp på videregående, hvor vi fikk servert lunsj inne. Det var veldig koselig! Etter mat 

var det en stund med aktiviteter igjen, inne i Glomfjordhallen. Flott dag for små og store.  

 

21.februar var en stor dag for mange, da var det innskriving på skolen. Vi voksne ventet 

spent mens det pågikk, og fikk mange ivrige barn, med mange inntrykk og forventinger 

tilbake i barnehagen etterpå😊  

 

Ellers så har vi slappet av og kost oss på barnehagens område en del også i det siste. Barna 

er kreative både i inneleken og uteleken, de har ofte prosjekter på gang. Det brukes mye 

pappesker, de lager masker og klipper/limer og fargelegger. Vi har jobbet litt mer med 

temaet Universet; barna har undret seg over ulike ting som vi har skrevet ned og skal finne 

svar på, og de har jobbet med ulike planeter.  



 

 

Vi har vært i bassenget og i hallen til de faste tidene, ungene ser veldig frem til disse dagene. 

OBS! Fra og med uke 11 blir bassengtiden vår flyttet fra mandager til torsdager, dette i 

forhold til skolens intervaller. Klokkeslettet blir fra kl 12.15-14.30, og vi tar buss tilbake til 

barnehagen ca kl 15 fra bassenget.  

 

Minner om levering av sommerferieskjema innen 31.mars.  

 

Ønsker dere alle en fin mars måned! Elisabeth har studentsamling uke 11, da får vi litt 

ulike(men kjente) vikarer.  

 

Mvh oss på Reben 

 


