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Februarplan Melkebarten
Januar 2019 er allerede historie. Ute har vinteren mest vist seg gjennom glatte
uteområder som har vært vanskelig for de minste å bevege seg på. Noen dager var
det best å være på “de store” sin side, og noen dager ble det tur i vogna. Men
heldigvis har vi også hatt dager med tur på heia, til Hestehagen og rundt
sykehjemmet. Vi har jobbet med former, både ute og inne. Det har vært spennende å
lete etter de ulike formene - sirkel, trekant og firkant,og barna er utrolig flinke til å
finne ting med formene vi har jobbet med. Vi har også jobbet med stor/liten og enkel
telling. Det kommer stadig kommentarer fra barna når de f.eks. selv oppdager “rund
tallerken”, “firkanta ost” eller “runde hjul og baller”, “trekanta pizzastykker” osv. Det er
bare å fortsette denne gøyale aktiviteten, også hjemme.
I Januar har vi også hatt fokus på dyr og fugler om vinteren. Hvor er de, og hvordan
klarer de seg når det er kaldt? Vi har sett/lært at bjørner sover i hiet sitt hele vinteren.
Vår tradisjonelle vinteraktivitetsdag gikk av stabelen onsdag 16. januar. Litt glatt, men
ellers ikke så mye vinter å se denne dagen. Løypa rundt barnehagen, der vi samla
farga strikk på armen for hver runde, er en populær aktivitet, også for en del av våre
“Melkebarter”. Ellers er det nok fiskedammen under Melkebartens rutsjestativ som er
mest populær for våre barn. Der fisket alle, og etterpå var det veldig spennende å
sitte og se på de andre som fisket, mens de selv smakte på “fangsten” - en liten pose
med skruer. Etterpå vanket det pølser inne på Melkebarten, og alle fikk diplom og
gullmedalje for flott innsats!
De siste januardagene kom det jammen snø, og vi har lekt og akt og kost oss i
snøen. Vi har eksperimentert med snø som har smelta til vann, og frosset til is.
I januar har vi jobbet med dannelsesregel nr 4: “Vi sier “unnskyld” eller “beklager” når
vi er uheldige. I februar jobber vi med regel nr 5:Vi rydder etter oss.
Som dere kanskje har observert, har vi ommøblert litt på avdelingen. Vi tenker at det
blir mer rolig og god lek, når vi har fått delt avdelingen mer opp i “lekestasjoner”. I det
lille rommet har vi Duplo, verktøy, og plass til litt hyttebygging med madrasser. I det
store rommet har vi en krok til billek, kjøkkenkrok og en krok til dukke-/familielek,
Bøkene og puslespill/spill kan brukes ved bordene, og høytlesning i sofaen.
Januar ble preget av mye sykdom, spesielt blant barna. Det har gått feber, hoste og
oppkast. Håper det meste nå er unnagjort!
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Februar

Februar er måneden for “Kunst, kultur og kreativitet”. Vi nærmer oss fastelavn, og
kommer til å bruke tida fram mot karnevalet til å jobbe med farger, tørre å kle oss litt
ut, og kanskje være i enkle roller i leken. Fellessang denne måneden er “Fastelavn er
mitt navn, og boller vil jeg have”.
I uke 6 skal barnehagen markere prosjektet “En by for alle” - som handler om
mangfold og inkludering.
Vi vil i løpet av uka jobbe med dette temaet på flere ulike måter:
● Vi skal lage felles bilder med fotavtrykk på hver avdeling
● Vi skal gå i flaggparade
● Vi skal markere samefolkets dag
● Vi har fokus på at vi er forskjellige, med ulike funksjonsnivå, og ulike
familieformer
Ut fra foreldreundersøkelsen dere har svart på, ønsker vi å synliggjøre mattilbudet på
Melkebarten enda bedre. De fleste dagene serveres det brødmat med ulike pålegg:
leverpostei, kjøttpålegg, gul/brun ost og ulike typer smøreost og fisk. I tillegg har vi
agurk, tomat, paprika og sylteagurk. Hver fredag serverer vi varmmat. Vi har bestemt
oss for å rullere på fiskekaker, kyllingrett, lapskaus og laks. Vi vil variere med pasta,
poteter, potetmos,og ulike grønnsaker til. På Samefolkets dag lager vi Finnbiff med
potetmos og tyttebær til. For å få få litt mer utetid, har vi noen dager spist matpakka
ute kl.11, og brødmat inne kl. 14.
Som dere vet har Julie slutta på Melkebarten, og i januar begynte Amalie, Jonas sin
lillesøster hos oss. Det har vært koselig å bli kjent med deg, Amalie!
Det er nå laget et eget risikoskjema (ROS) i forhold til sikkerhet ved soving ute i
vogn, og inne i seng på Melkebarten. Det brukes både BabyCall og sovevakt mens
barna sover begge steder. Det er foreldrenes ansvar at vogna er sikker. Vi minner
igjen om at barn som sover med lue må ha lue uten knytting. Vi tar også bort
hårspenner/ strikk, og små leker eller leker med små deler når barna blir lagt.
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Viktige datoer
● Uke 6 - En by for alle - mangfold og inkludering
● 6. februar - Samefolkets dag
● 13. februar - Familiekaffe kl. 13-16
● 1.mars - Fastelavnsboller og karneval. Felles samling kl 10 på Melkebarten.
Barn som ikke har dag er velkommen til å være sammen med oss fra kl 10-12
denne dagen.
Bursdager
Vi minner om at på grunn av nye regler i barnehagen kan vi ikke skrive barnas navn
og fødselsdag på månedsplanen.
Et barn fyller tre år i februar -Hipp hurra!

