
Månedsbrev og resyme fra januar, februar og mars 

Trygg trafikk og trafikksikker barnehage har vært hovedtema på Ruffen i januar. 

I samlingsstund har vi blitt kjent med to figurer: Beltedyret «Tarkus» og «Kamelonen Leon». 

De er venner og vi har hørt dagligdagse historier om dem som vi kan knytte til 

trafikksikkerhet. Kan nevnes, bruk av bilbelte. En dag Tarkus og Leon hadde vært i akebakken 

kjørte de i full fart på kjelken.  

Leon falt av kjelken og slo seg. Hvis det hadde vært belte på kjelken ville ikke ulykken ha 

skjedd..  

Når vi sitter i en bil skal vi alltid ha bilbelte på! 

Vi har snakket mye om refleksbruk. På tur bruker vi bestandig refleksvester. Det er for at alle 

skal være godt synlig selv om det er lyst. Når det er mørkt ute er det veldig viktig å bruke 

refleks for at bilene skal se oss tydelig og i god tid før de møter oss. 

Vi hadde besøk av to fra politiet. De snakket med barna om ulike trafikkregler og hva som er 

lurt å huske på når vi ferdes i trafikken. For eksempel, når vi krysser en vei må vi lytte og se 

godt til begge sider før vi går. De snakket veldig mye om viktigheten med å bruke refleks. 

Barna fikk prøve å lyse med lommelykt på politimannen som stod i et «mørkt» rom. Ble ikke 

sånn kjempe god effekt fra refleksene han hadde på klærne, men, barna så tydelig skinn i 

refleksene. (Liten effekt fordi det ikke ble så mørkt som ønsket i rommet.) Når samlingen 

med politiet var over fikk barna gave, hver sin ballong.  Etterpå kom politibilen inn på 

barnehageområdet- det var stas 😊. 

Februar   

     Snart skinner sola inn vinduene våre. Vente litt, til midten av februar😊 I mellomtiden 

forbereder vi og markerer Samefolkets dag 6. februar. Vi så på det samiske flagget og bilder 

av samiske klær, lavo, reinsdyr og hørte på joik. Til lunsj på samefolkets dag spiste vi 

«Bidos», samisk suppe med reinskav og grønnsaker. Vel overstått markering av 6. februar 

blir det fult fokus og glede over at sola snart kommer. Vi har laget flere soler på vinduene, 

pyntet avdelingen med solkunst laget av krepp papir og laget bilder på aluminiumsfolie. 

Samtidig som vi ventet på sola var det spenning og forventninger til «Trollfesten». Årets 

karneval ble feiret med «Tollfest» og avsluttet soluka 2019.  

Barna fikk hver sin t-skjorte som de malte på og når malingen var tørket ble det sydd på hale. 

Tilslutt ble dette kostyme til «Trollfesten». I løpet av «soluka» gjorde vi mye gøy og hadde en 

del felles i lag, hele barnehagen. Fellessamling ute med sang og musikk (ikke sol den 

dagen😉). Vi skulle grille ute og spise fiskeburger en dag, men, det ble så mye vind at det 

gikk ikke å fyre opp grillen. Dermed ble det lunsj og fiskeburger inne 😊 En annen dag ble 

det bakt solboller, nydelige boller med vaniljekrem- nammm!!  
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På trollfesten hadde småbarnsavdelingene felle samling. Alle hadde t-skjortene på seg og vi 

sang sanger som handlet om troll, danset til «Dovregubbbens Hall» - det var litt skummet, 

men, mest artig 😊 

Etter samlingsstund ble det «Katta i sekken», til lunsj ble det servert pølse m. brød. Vi legger 

bak oss en aktiv måned og forbereder oss til mars som har fiskens tegn. 

 

Siden det er skrei og torskefiske- sesong har vi på Ruffen valgt å ha «Fiskesprell» i noen uker. 

Vi ser på forskjellige sorter fisk: torsk, sei, laks, rødspette, kviete, sild, krabbe. Barna har malt på 

lerret med blå farge. Dette skal bli til et hav med mange forskjellige fisker i. 

Fisketeama i samlingsstund med sanger som handler og fisk og hav- «Ro- ro til fiskeskjær»  

Til måltidene har vi også hatt ekstra fokus på fisk: fiskepudding, fiskekaker, svolvær postei 

supplement- pålegg. Vi har alltid makrell i tomat og kaviar på bordet. Det er servert fiskegryte av 

laks- og torske- filet med grønnsaker til lunsj, også har vi hatt stekt fisk med kokte poteter og 

gulrøtter til varmmat.  

Spis fisk så blir du frisk 😉 Helsefremmende barnehage 😊 

 Fisketema tar vi med oss inn i mars måned og fremover vil vi også «lure på»! i forbindelse med 

Barnehagedagen 12.mars 2019.  Vi lurer på hva som skjer med snøen når vi tar den i en boks og lar 

den stå inne i varmen. Hvordan lages fiskeboller? Vi så på film om hvordan fiskeboller produseres. 

Det var spennende å se når fisken ble skjært i. Vi avsluttet denne undringen med å smake på 

fiskeboller.    

En elg har vært på besøk i barnehagen. Vi lurer veldig på hva han har gjort her. Kanskje han har 

bæsja, dessa, sove, spist vært på fotballbanen. Han har i hvert fall ødelagt gjerde vårt – hvorfor det? 

   

I forbindelse med Vinterfestivalen 2019 var 3-6 åringene invitert i lavoen på torget. Det ble 

dårlig vær og mye vind, arrangementet ble flyttet til «Lille Glomstedet». Barna ble servert 

pølse m brød og saft, underholdning av bua-elever ved Meløy videregående skole. Elevene 

startet med å ha på en måte samlingsstund for barna, sang Go`morgen-sang, «Hvilken dag er 

det i dag» og kjente, kjære barnesanger. Etter vi hadde spist var det «Eventyrstund», Quiz og 

«Diskotek».  

Vi ble kjørt med Minibuss tur-retur barnehagen-torget. Det var gøy og reise med buss. 

25. mars markerte vi «Vaffeldagen», vafler til lunsj.  

I slutten av måneden begynte vi litt med forberedelser til påske, lage påskepynt.  

Tiden frem til påske bruker vi til påskeaktiviteter: påskebudskapet, påskesanger, vi undrer 

oss over og jakter på «Påskeharen» og alt den kan finne på.  

 

En riktig god påskehøytid ønsker vi dere alle fra oss på Ruffen   
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