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på Melkebarten 

Februar – et tilbakeblikk 

Februar har vært en innholdsrik måned på Melkebarten, og 

fagområdet for måneden var «Kunst, kultur og kreativitet». Vi 

startet måneden med å markere prosjektet «En by for alle», som 

handler om å fremme mangfold og inkludering. Aktivitetene 

knyttet til dette prosjektet ble for oss å lage et felles bilde med 

barnas fotavtrykk, samtale og lære om flaggene som er 

representert på vår avdeling, gå i flaggparade med resten av 

barnehagen, og ha samlinger som handlet om ulike funksjonsnivåer og 

familiesammensetninger. Vi markerte også Samenes nasjonaldag 6. februar. Da malte vi flotte 

reinsdyrbilder, hørte på samisk musikk, lagde sameluer i papir, spiste finnbiff med potetmos 

og grønnsaker, og vi boltret oss på et samisk-inspirert grupperom. En spennende og lærerik 

uke for store og små! 

Ellers var begynnelsen av februar kald, glatt og full av snø. 

Dessverre gjorde dette at vi ikke fikk lekt så mye på 

Melkebartens uteområde, men da benyttet vi anledningen til å 

kose oss sammen med de eldste barna på «storesida». Vi spiste 

ofte niste under varmelampene på plattingen, og barna frydet 

seg over «nye» leker og større utfordringer. Været gjorde det 

også vanskelig å gå på lange turer, derfor gikk vi ofte på tur opp 

i lysløypa for å ake og spise nisten vår der, eller trille turer i 

vogna til butikken og til Straitunet.  

Vi har også jobbet mye med farger og utkledningstøy i februar. Vi har sunget «Se min kjole» 

og barna har blitt kledd opp i tøy i flotte farger i samling. Dette har vi gjort for å vise at det å 

leke med kostymer og utkledningstøy kan være både spennende, befriende, gi ny dimensjon 

til leken, og rett og slett at det er kjempegøy! 

Med tanke på sikkerheten til barna som sover på Melkebarten har vi nå bestemt at alle barna 

sover inne sammen på soverommet, og har innført dette i februar. Dette er for at den voksne 

som sitter «sovevakt» skal kunne ha best mulig oversikt over alle barna som sover. Vi 

diskuterer innad på avdelingen for å prøve å finne den beste løsningen på dette, men for 

øyeblikket håper vi på forståelse for denne beslutningen. Barnas sikkerhet er det viktigste for 

oss 😊 

Vi ønsker også å benytte anledningen til å takke for en hyggelig ettermiddag med lapskaus og 

kaffe i barnehagen 13. februar. 
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Mars 

I mars skal vi fortsette å arbeide med fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet», men også 

«Antall, rom og form». Vi starter måneden med et skikkelig pang, nemlig med KARNEVAL 

1. mars! Vi ønsker å legge vekt på at vi ikke forventer at barna på Melkebarten hverken må 

kle seg ut eller ha dyre kostymer. Ofte kan man lage noe spennende med det man har hjemme, 

ellers så har vi utkledningstøy barna kan bruke her. Det viktigste er at barnet føler seg 

komfortabel og at vi skal ha det gøy 😊 Dagen begynner med fellessamling på Melkebarten 

med sangen «Fastelavn er mitt navn», og vi viser frem kostymene våre. Deretter skal vi gå 

«Limbo» mellom avdelingene. Så vi samles igjen på avdelingen for å spise pølser før vi skal 

ha ekte fastelavnsboller med krem og «slå katta ut av sekken». Vi håper og tror at dette blir en 

flott dag for alle! 

Nå som vi endelig har begynt å føle på ekte vårvær, håper vi på mange fine turer opp i 

lysløypa, til klatrebakken og trollskogen, ned til hestehagen og til Straitunet. Vi gleder oss til 

å fortsette å spise nista vår ute og føle sola i ansiktet. Kanskje vi snart får se noen vårtegn fra 

plantenes og dyrenes side også? 

I mars skal vi også begynne med å gå på faste besøk til Neglespretten med de 11 eldste barna 

på Melkebarten. Til høsten blir disse barna «ekte» Neglespretter (gruppenavn: bamser), derfor 

ønsker vi å gjøre vårt beste for at overgangen blir fin og trygg for dem. Vi kommer til å delta i 

lekeaktiviteter, samlinger, turer og måltider med dem over de neste månedene, og vi begynner 

altså allerede nå. De ansatte på Neglespretten vil også komme på besøk til Melkebarten for å 

bli godt kjent med barna som skal begynne hos dem. Dette blir spennende 😊 

Dannelsesregelen for mars måned er «Vi hjelper hverandre», og fellessangen er «Nå er våren 

kommet» (se vedlegg). 

 

Bursdagsbarn 

To barn fyller 3 år i mars. Hurra! 

 

Annet/viktige datoer 

• I mars skal Else Britt og Karla ha foreldresamtaler, nærmere beskjed om tidspunkt 

kommer.  

• Husk å sjekke at barnets klær og utstyr er tydelig merket med navn. 

• 21. mars: «Rockesokk». Vi markerer den internasjonale «Downs»-dagen, og 

oppfordrer alle til å gå med ulike sokker denne dagen. 

- «Klovnen Knut» kommer også og opptrer for oss denne dagen. 

• 29. mars: Fellessamling på Sokkelesten.  

Hilsen oss på Melkebarten 😊 


