
Månedsbrev for avdeling Sfinxen ☺ 

Hei alle Sfinxen-foreldre! Nå nærmer det seg slutten av januar. Denne måneden har vi som 

nevnt hatt temaet «Kroppen» og det har vært spennende for både store og små. Vi har tegnet 

rundt kropp, bein og hender og dette henger rundt på avdelingen. Vi har også tatt bilde av 

ansiktene til barna, og klippet ut øyne, nese og munn. Så har vi sunget sanger som for 

eksempel «Hode, skulder, kne og tå» og «Du har to øyne», noe barna syns er veldig koselig. 

Vi har også jobbet med eventyret: Bukkene Bruse.  

    

I februar er det mye som skjer.. 6. februar er det Samefolkets dag og denne blir som vanlig 

markert med både fortellinger, fanging av «reinsdyr», og servering av «Bidos» og «ghakko». 

På avdelingen har det blitt satt opp plakater med bilder av det samiske flagget, kofte, skaller 

(sko), reinsdyr, lasso og lavvo som barna kan se på og leke med så mye de vil. Dette syns de 

er spennende. Det blir lagd samiske hatter til ungene, og hvis været tillater det tenkte vi at 

ungene skulle få lov til å male på snøen med de samiske fargene.  

 

Vi har allerede begynt å forberede oss til Sol-uken, og gleder oss til å feire at sola kommer 

tilbake! Barna har malt sin egen sol og pyntet med glitter som vi skal pynte med både på 

avdelingen og på torget. Vi skal synge sanger om solen, og gi de flere muligheter til å lage 



forskjellige typer sol. Fredag 15. februar blir det Trollfest, noe vi gleder oss stort til. Ungene 

har fått hver sin t-skjorte i barnehagen, som de skal få lov til å male på, og vi har også tenkt til 

å lage haler til de.  

Ellers vil vi bruke resten av februar på å kose oss med forskjellige aktiviteter, og vi har et mål 

om å komme oss mer ut på tur. Vi går også i hallen annenhver torsdag fra 9:30-11:00. 

Februars eventyr er «Gullhår og de tre bjørnene», så dette vil vi også ha et fokus på. 

 

Så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss hvis det skulle være noen spørsmål!  

Ha en flott februar! :D 


