
 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR: 

Vel tilbake etter juleferien startet vi året med noen kalde dager. Gradestokken viste enkelte 

dager ned i 14-15 minusgrader, og vi har derfor vært mer inne denne måneden enn noen 

av de andre. Ved mer innetid har vi også fått mer rom for annen type lek, og de aller 

yngste har fått utfolde seg kroppslig på gulvet. Victoria har også begynt å gå. Hurra! 11. 

januar feiret vi Lavrans sin 2-årsdag! Han ble feiret med krone, sang, flagg og fruktskål til 

alle. Det er stas med bursdag, selv om han selv trodde det var mamma og pappa som hadde 

bursdag da vi spurte han       Januar har vært en måned der planer har måttet endres. 

Ukeplaner har blitt noe vanskelig å forholde seg til, da vi har vært nødt til å ta vurderinger i 

forhold til vær, vind og temperatur med tanke på turer til Furutoppen og det å være i 

skogen en hel dag. Vi gleder oss nå veldig til litt mildere vær slik at vi får brukt skogen og 

basen vår mer! Her trives vi nemlig veldig godt.  

 

 

 

 

 

 

 

Månedsbrev for Februar 

Harelabben       

2021 



Personalet skal:  
 
«Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og 
lære å beholde venner» 
(Rammeplanen 2017) 

Vi jobber med vennskap og følelser, og denne måneden har vært full av aktiviteter der 

fellesskapet har stått i fokus. Vinteraktiviteter som aking, bygging av snømenn, borger og 

dyr, motorisk utfoldelse og lek. Lek er helt sentralt for små barns utvikling og trivsel og 

leken har en helt egen og unik verdi. I møtene og i leken sammen dannes det relasjoner.  

Det å oppleve et «felles vi», og at egen deltakelse har betydning for fellesskapet er noe alle 

barn skal kjenne på. De siste ukene har vi akt mye, og her aker de flere barn på samme 

akematte. Barna samarbeider, og deler gleden med høy fart, snø i ansiktet og latteren 

sammen. «En gang til» sier de med store smil om munnen. Vi har også bygget mye ute da 

snøen endelig kom. Her startet vi flere prosjekter der barna samlet seg sammen. Alle ville 

være med. Vi bygde blant annet snømenn, en gigantisk snøball som vi senere hoppet fra 

og en hest. Dette krevde samarbeid, og vi bygger sammen. Etter iherdig innsats fra mange 

barn klarte vi å lage den største snøballen av dem alle. Den ble så stor, og da den ikke 

rikket seg mer stoppet vi opp og snakket om hvordan vi hadde klart å lage den sammen. 

Det hadde faktisk ingen klart alene       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANER FOR FEBRUAR: 

Hovedtemaet for dette halvåret er vennskap og følelser. I barnas første leveår er den 

emosjonelle utviklingen sentral. Barna skal bli kjent med alle sine ulike følelser, og 

hvordan de skal regulere disse. Det læres først i samspillet mellom barnet og 

omsorgspersonene der de får god støtte til å regulere følelsene, for så å kunne klare det på 

egenhånd senere. Barnas emosjonelle utvikling vil ha nær sammenheng med den sosiale 

utviklingen og følelser vil derfor være viktig å vie mye oppmerksomhet til i arbeidet med 

små barn i barnehagen. Når man jobber med slike temaer med de yngste, må man tilpasse 

og være kreativ for å møte de med kunnskapen på et plan de skjønner og forstår. Vi vil 

bruke samlingsstundene våre, formidle eventyr og snakke med barna hele veien. Vi skal 

støtte oppunder i lek, og være nære.  

I februar skal vi også markere samenes nasjonaldag, ha karneval og feire Milles bursdag! I 

forbindelse med markeringene vil sanseopplevelser og det å få erfaringer med ulike 

materialer og teknikker være fremtredende. Det å få føle og ta på, bli kjent med det som 

finnes rundt oss og få mange og gode erfaringer.  

En annen stor del av februar vil være undring. Vi ønsker å undre oss sammen og dele disse 

opplevelsene i fellesskap på Harelabben. Vi skal på sporjakt og se etter spor etter dyr, men 

også andre type spor som finnes ute i naturen. Hvem har lagt igjen spor? Hvordan har de 

havnet akkurat der? Hva kan vi finne ut? I forbindelse med undring vil vi også sette i gang 

eksperimenter og ulike forsøk. Dette gleder vi oss til        

 

 

 



 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god februar måned! 

Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER I FEBRUAR: 

• 1. Februar – Morten Huseby Lie starter som ny styrer i Naturbarnehagen 

• 6. Februar Samenes Nasjonaldag. Vi markerer onsdag 3. februar i 

barnehagen 

• 14. Februar Fastelavn og morsdag  

• 17. februar KARNEVAL 

• 27. Februar Mille bursdag! 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


