
MARS PÅ KOSOVARJA 

Plutselig var det mars! 😊  

Februar har gått fort av gårde. I hele februar hadde vi 

Tale inne som student. I den forbindelse hadde hun et 

endrings- og utviklingsprosjekt som gikk ut på å endre litt 

på garderobesituasjonen. Målet var da å skape en bedre og 

roligere påkledningssituasjon hvor barna oppmuntres til «la 

mæ klar det sjøl» og få medvirke mer i prosessen. Med 9 

barn som gjerne vil kle på seg selv og på samme tid kan det fort oppleves kaotisk. 

Det handlet om å skape rom og tid til å se det enkelte barnet i situasjonen, 

veilede, hjelpe og å sette ord på klær og handling. Det handlet også om å skape 

et rom hvor man opplever mere plass og bevegelsesfrihet. Skap er flyttet, en 

vegg er malt. Former, Tall, og regler er kommet på vegger og gulv. En god start 

på en gang som oppmuntrer til lek, nysgjerrighet, undring, samspill og læring. 

Tale hadde kun 3 uker på et prosjekt som trenger langt mere tid for å bli en del 

av rutinene. Vi synes det er et viktig og godt prosjekt så vi ønsker derfor å 

jobbe videre med det, selv om Tale nå er ferdig med sin tid som student hos oss.  

Hovedfokuset i mars er «meg selv». Og vi har da særlig fokus på ansiktsuttrykk. 

Vi prøver å ta bilde av barna i ulike sinnsstemninger, vi prøver å lage ulike 

ansiktsuttrykk. Vi ser på bilder, bøker og små filmsnutter. Vi dokumenterer med 

bilder og tekst.  

12.mars arrangeres barnehagedagen hvor temaet er «Jeg lurer på». I 

barnehagen har vi i forkant ekstra fokus på å dokumentere barnas nysgjerrighet. 

Selve dagen markeres med en samlet barnehage og et festmåltid på bålet. 

Værmessig har starten på mars vært vakker. Solen skinner 

igjen over Glomfjord, og det er deilig. Sol og snø er også skarpt 

for små øyne. Det er derfor fint om barna har et par solbriller 

liggende i hyllen sin.  

I april vil foreldresamtalene bli avviklet. Henger en lapp opp på døren hvor dere 

skriver opp navnet på barnet på det 

tidspunktet som passer best. 

MINNER OM AT 

SOMMERFERIELAPPEN MÅ VÆRE 

LEVERT INNEN 29.MARS. 



 


