
Månedsbrev mars Reben 

 

Da var mars passert og det har vært en spennende måned for oss på 

Reben.  

I uke 10 baket vi 

sjokoladekake som selvsagt 

ble en stor suksess. I 

forbindelse med 

barnehagedagen hadde vi 

fokus «Jeg lurer på…» 

Dermed ble det også litt 

undring rundt bordet. Hva lukter dette, og hva smaker dette?  

Så i uke 11 feiret vi selve barnehagedagen med grilling og laget 

plakater som vi hengte opp ute med mange forskjellige spørsmål som 

vi undret oss over. Det ble mange gode spørsmål, som ikke alle var 

like lette å finne svar på.  

Videre har vi vært på flere turer og har hatt fokus på at barna skal få 

være med på å bestemme hvor vi skal dra. «Alle barn skal få erfare å få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen» Rammeplan for barnehagen.  

I uke 12 havnet vi i 

slalåmbakken, med ski og 

akebrett. Barnebakken 

var veldig fin å være i, og 

spesielt gøy var det å 

kjøre med «heisen». Noen 

av barna våget seg også 

opp i storbakken med 

akebrett og fikk god fart på tur ned 😊 Mellom fartsfylte turer grillet 

vi fiskekaker til fiskeburger og drakk varm deilig saft.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/


Denne uka var vi også invitert ned til torvet på vinterfestivalen, til 

Lille Glomstedet. Her hadde elevene ved videregående planlagt 

mange spennende aktiviteter, både quiz og dans og mye mer. Noen 

av barna ble også intervjuet av Kulingen, og dermed kan dere også 

lese mer om denne dagen i avisa 😊  

I uke 13 dro vi på tur i trollskogen hvor vi lette etter troll og andre 

mystiske ting. Barna fant mye rart, for det meste ting som troll hadde 

mistet eller 

glemt. Det ble 

også noen 

småskumle 

historier. 

Deretter fyrte vi 

i gang et bål og 

grillet 

ostesmørbrød. 

Denne gjengen 

er skikkelig glad i mat når vi er ute på tur, så den som smører må bare 

henge i :D  

Etterpå gikk vi opp til Jæra, hvor vi hilste på både kaniner og 

pusekatter, og lekte på lekeplassen før vi dro tilbake.  

I bjørneklubben har vi startet med et nytt tema: Selvstendighet. 

Dette er for å forberede oss til å begynne på skolen. Til nå har vi 

snakket om å holde orden i garderoben og klærne våre, henge opp 

klærne på knaggene og sette sko på plass. I tillegg øver vi på å gå på 

do selv og kle på seg selv når vi skal gå ut. Det er veldig fint om dere 

også snakker litt om, og øver på dette hjemme.  

Videre fremover vil vi også jobbe med selvstendighet innenfor mat og 

måltider, hvor barna vil bli inkludert mest mulig i matlaging, 

fruktdeling og planlegging av måltider og innkjøp. 

Ønsker dere en fin måned, hilsen oss på Reben.  


