
                              

 

 

 

 

 

Vi lukter, ser og hører at det våres rundt oss! Vanndammer og våte barn hører denne årstiden til – men 

også varm sol og fuglesang. Vi skal bruke mars til å gå på jakt etter vår-tegn Kanskje ser vi at det er 

gryende spirer både ute og inne etter hvert??! 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV FEBRUAR: 

Denne perioden har inneholdt både planlagte aktiviteter og turer og spontane turer, hvis vi skal 

oppsummere sånn kort…Vi syns det var gøy å få kommet på isen ved Sælabonn å pilke! Tre små måtte 

sitte litt i vogn til og fra isen, men de var med og vi velger å tro at det var en fin opplevelse for de aller 

minste også, selv om vi ikke fikk et eneste napp! Fellesskapet og samholdet rundt bålet, sammen med 

barna på Revehiet, var også veldig hyggelig. Opplevelsen sammen, i friluft, med mat og prat er godt for 

små og store – vi synes vi er heldige som har muligheten til å bruke fjorden, vårt nærmiljø, også om 

vinteren  

 

 

 

 

 

 

 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

MARS 2017 
 

Datoer å huske på i mars: 

 8.mars – Akedag på Ringkollen, for de største… 

 13.mars – feire Julie 3 år – HURRA!! 

 14.mars – nasjonal BARNEHAGEDAG, "VI VIL LEKE" 

 27.mars – frist levere adresser til påskekort 

 

 

 

 



Det kom endelig litt snø denne måneden. Da fikk tre ivrige ski-gutter prøvd føret i barnehagen! Her ble 

balanse, koordinasjon og utholdenhet satt på prøve. Vi vil gjerne være med på å føre god ski-tradisjon 

videre til barna. 

I snøen fikk vi også se dyrespor. Hare, ekorn, rådyr, mus, fugl og hund kunne vi se tydelige spor av rett 

ved barnehagen. Vi ønsker at barna skal bli kjent med og glad i naturen og dyra som lever der, derfor 

gjør vi barna oppmerksom på dyrespor. Barna er ivrige og ser etter spor når vi er på tur. Fugle-spor og 

spor etter vinger, så vi blant annet på isen. Flere av barna har tatt med brød til fuglene våre nå, som vi 

etterlyste. Tusen takk!  

Barnehagehverdagen er langt ifra helt forutsigbar – 

plutselig skjer det noe! Da vi gikk fra Furutoppen en 

dag i februar, stoppet en politibil, en politimann kom 

ut av bilen og spurte hvor vi hadde vært! En ikke fullt 

så vanlig opplevelse på Røyse, så den må "brukes"! Vi 

svarte så godt vi kunne og fikk etter hvert høre og se 

sirener og blålys! En annen tur innover Tusseskogen 

gjorde at vi møtte skolebarn fra Røyse skole, da de 

hadde uteskole. Vi fikk smake "samisk mat" og fikk et 

møte med skolebarn som viste interesse for våre små.  

Vi har også hatt både planlagte og ikke-planlagte gruppedager med barna på Ekornstubben. Konge-

bursdag var selvfølgelig helt konge De "utenom-planlagte" dagene har blitt til da vi har måttet 

samarbeide blant annet på grunn av sykdom eller annet fravær hos personalet. Når vi "tvinges" til å 

samarbeide ser vi at barna blir enda mer kjent med hverandre og med andre voksne. Barna leker, knytter 

kjennskap og vennskap. Vi mener samarbeidet også kan styrke overgang til stor-avdeling, der flere av 

barna kommer på samme avdeling – dette har vi skrevet litt om i tidligere brev. For oss har vi faktisk 

troen på at det er lettere å hjelpe hverandres avdelinger når vi kjenner hverandre bedre…hurra for 

samarbeid på tvers av avdeling!  

Vi feiret vår første 3-åring på Harelabben i februar! 

Hurra for Daniel! Han var så stolt av krona han fikk. 

Den var pyntet med traktorer, gravemaskin og 

kranbil  

 

HVA SKJER I MARS:  

Nå vil vi leke! I forbindelse med den nasjonale 

barnehagedagen vil vi ha fokus på barns lek. Barna 

leker hver dag, men vi vil gi den EKSTRA 

OPPMERKSOMHET! Une skrev mye om lek i forrige månedsbrev, så vi nevner her kort at gjennom 

leken tilegner barna seg blant annet: SOSIAL KOMPETANSE, VENNSKAP, LÆRING, MESTRING, 

SPRÅK, DEMOKRATISKE PRINSIPPER, EMPATI, LOJALITET, SPENNING, FORHANDLING, 

BEVEGELSE OG GODE MINNER.   



 

 

 

 

 

Våre lekegrupper skal vi få til denne gang, og vi skal støtte og veilede barn i leken fordi den er så viktig!! 

Mer fugl blir det selvfølgelig i mars også, og TOPPMEIS er månedens fugl. Miljøvern og søppelsortering 

skal vi se nærmere på, på nytt planlegger vi et besøk til gjenvinningsstasjonen. Noen små forberedelser 

til påske skal vi også gjøre. I fjor ble det suksess da vi lagde påske-kort og sendte til noen i familien. Så vi 

håper på reprise! De som vil at barna skal sende påskekort kan sende navn og adresse til Nima innen 

27.mars 

 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Vi i Naturbarnehagen er opptatt av å ta vare på fugler, dyr og naturen som er rundt oss. Dette vil vi også 

formidle videre til barna her i barnehagen. Vi skal lære at man går ikke ut i skogen og knekker av greiner 

på trærne, river av alle bladene på et tre eller plukker alle blomstene, men lar noen stå igjen. 

Vi vil være med på å skape gode holdninger i forhold til natur- og miljøvern og bruke nærmiljøets 

muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, innsekter og planter.  

 
Fagområdet - Natur, miljø og etikk: 
 
"Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal 
bidra til at barn blir bedre kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær". 
 
Rammeplan s 44 og 45 

  

Siden i høst har vi i samlingsstund pratet om fuglene på plassen vår, månedens fugl og de forskjellige 

fuglene vi kan se når vi er på tur i nærområdet, vi har også lest i fuglebøker og hørt på fuglesang. Barna 

har vært med på å mate fuglene gjennom vinteren med solsikkefrø. Til jul lagde vi vår egen fuglemat og 

barna har tatt med brødmat hjemmefra. Nå i mars er det på tide å rydde ut gamle reder fra fuglekassene. 

Da er det klart til at nye fugler kan flytte inn i fuglekassene som henger rundt i skogen vår. Når våren er 

her vil vi undre oss over nytt liv i fuglekassene, blomster som spirer og gror og trærne som får blader.  

 

Et sikkert vårtegn er når linerla (på latin:Motacilla alba) kommer tilbake. Den første blomsten vi ser er 

hestehoven (Tussilago farfara). Sitronsommerfugl, som er den første sommerfugl man kan se tidlig om 

våren, er et vårtegn vi vil se etter. Kanskje vi ser de første store humlene (Bombus) som er ute og flyr 

lavt over bakken på leting etter et fint sted å lage humlebol. Humlene leter etter gamle musebol eller 

lignende og de vil ha rundt 30 gr celsius i bolet. Les mer om humler på lahumlasuse.no.  

"Leken er lystbetont, gjennom glede blir barnet kompetent. Lek er barnets arbeid. I leken utvikles 

sansene, grovmotoriske ferdigheter og koordinasjon, som er avgjørende for senere innlæring av tall 

og begreper. Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og følelser. I leken er drømmene en del 

av virkeligheten". 

Margreth Olin, filmregissør, aktuell med dokumentarfilmen Barndom. 

 



Vi skal også prøve å få tappet bjørkesaft som vi skal smake på. Den beste tiden for å tappe bjørkesaft, er 

rett før bladene spretter, så her må vi følge med utover våren. 

I vinter har vi vært på isen og pilket og når "Gjedda" er på vannet igjen kan vi sette garn. Selv om det ikke 

alltid er fisk å få, er det det å være sammen med venner som gir oss gode opplevelser og minner – 

minner for livet(se vårt VERDIDOKUMENT)! 

 

Gryende vår-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 

  


