
        MARS PÅ KOSOVARJA 

Vi er kommet oss inn i årets første vårmåned. Januar og februar har vist oss 

mye vær og mye forskjellige temperaturer. Kanskje kan vi allerede se noen 

tydelige vårtegn? 

Februar hadde mye innhold, med soluke, Hakkebakkeskogen, turer, hallen og 

Hakkebakkefest, ble ukene fort fulle. Barna har fått tatt i bruk alle sanseutrykk 

i sin utforskning av både solen og hakkebakkeskogen. Igjennom hakkebakkskogen 

har barna fått mye musikalske inntrykk, samt visuelle, gjennom film og bilder. Vi 

har også fått med oss verdier som vennskap og mangfold. Da de første 

solstrålene skinte inn på avdelingen, ble barna nysgjerrig og undrende.  Det ble 

så mye lys, skarpt i øynene. Og så mange spennende skygger som kom fram. 

Barna har laget sine egne soler, som vi har dekorert 

 avdelingen med 

 

Mars måned er noe roligere. Fokuset vil være på oss selv. Vi vil bli kjent med 

ulike ansiktsuttrykk, prøve ut ulike ansiktsuttrykk, og synliggjøre ulike 

ansiktsuttrykk. Vi bruker bilder, speil, og film. 

 

Turene vil fortsatt være på tirsdager. Vi vil fremover dele opp barnegruppen. 

Slik at barna går på tur med sitt årskull. Onsdager går vi i hallen kl 09.30. Dette 

gjør vi sammen med avdeling Sfinxen og Ruffen. 

 

Tirsdag 10.mars markeres barnehage dagen, hvor årets tema er «ulike sammen» 

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig 

respekt. 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 

verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det 

finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles 

erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle 

kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter 

og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent 

for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.» 

Ut ifra dette fokuset vil vi jobbe litt med ulike kunstutrykk. 

 

 

Fra mandag 2.mars vil det være litt forandring i barnegruppen. Trym og Aria vil 

gå over til avdeling Ruffen. På Kosovarja begynner det to nye barn. Emilia og 

Martin. Emilia vil være sammen med oss to dager i uken, og Martin har i 

fulltidsplass. Vi gleder oss til å bli kjent med nye barn. 



 

Heidi har vært sykemeldt en periode. Hun var tilbake i 80% fra mandag 

24.februar 

Ida vil for en periode gå ned til 60 % stilling i slutten av mars. 

 

Ser at det for flere av barna blir skarpt i øynene når de er ute i sol og snø. Det 

er fint om de har et par solbriller liggende. Også de som ønsker at barna smøres 

med solkrem må ha det tilgjengelig i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 


