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Hei alle sammen! 

 

Nå er februar over og vi går inn i den første vårmåneden. Vårfølelsen er til å ta 

og føle på når sola skinner og fuglene kvitrer. Februar har vært en innholdsrik 

måned.  

6. februar var det samenes nasjonaldag, her hadde vi samlinger hvor vi belyste 

samisk kultur og tradisjoner, og vi spiste Bidos til lunsj. Bidos er samenes 

nasjonalrett, og dette syns barna var kjempegodt! Før vi spiste Bidos var vi i 

gymsalen hvor vi hadde ulike aktiviteter, lek og moro. Vi var så fysisk aktive at vi 

ble kjempesultne, så det var godt å komme tilbake til barnehagen og få servert 

mat som Loppa hadde laget til oss. 

Vi har også hatt karneval og det var mange flotte kostymer inne på Humla. Vi 

hadde blant annet besøk av en løve, en ape, en prinsesse og selveste Sabeltann. 

Vi lagde diskotek med musikk barna liker, og i samlingsstunden dukket legen fra 

boka «Ingrid og Bassiluskene» opp. Legen hadde med seg «sterk medisin og 

vitaminer», noe barna syns var veldig stas. Mens legen hadde samling, lagde 

Bassilusken (Nina) pølser til oss. Vi hadde en super dag 

 

HelART 

I februar måned var egenskapen: Respekt, og ferdigheten: Å følge en beskjed. 

Her fikk barna blant annet høre om Pinnsvin og Kanin som rotet så på avdelingen. 

De ville ikke være med å rydde, men med beskjed fra en voksen ble de med å 

rydde til slutt. Barna rollespilte hvordan vi kunne bli gode på å følge beskjed. 
 

Egenskapen for februar er: Samarbeid og ferdigheten er: Å vente på tur. 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 

omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 

samspill … Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å 

mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 

behov». 
Rammeplanen, 2017, s. 11 
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Fredagene har vi brukt til prosjekt «Lille dråpe», og vi har 

utfoldet oss kreativt med inspirasjon fra fortellingen. Vi har 

blant annet malt etter utvalgte bilder og barna har laget sine 

egne kreative og fantasifulle uttrykk ut ifra fortellingen. De 

flotte bildene henger inne på avdeling, så kom gjerne inn å ta 

en titt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lekegruppa på mandagene har Martine 

tatt med seg gruppa ut fra avdeling og 

funnet på ulike aktiviteter. Gruppa har 

blant annet spilt ulike brettspill, de har 

vært på besøk på stor side, og de har 

vært i forskerrommet.  

I forskerrommet har gruppa undret seg 

over alt det spennende som er der nede. 

De har i fellesskap undersøkt ulike 

materialer med lupe, hilst på skjelettet 

og utforsket smart-boarden. 
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Turgruppa er på tur hver onsdag hvor de forsetter å 

utforske de ulike fuglene som holder til i skogen i 

vinterhalvåret. Fuglekassen blir nøye observert og ny 

fuglemat må til stadighet henges opp. Det er 

spennende å komme til skogen for å se om fuglene 

har spist av fuglematen. Turgruppa har et fast 

tilholdssted i skogen bak barnehagen, og her har 

barna blitt godt kjent.  

 

I februar har vi justert litt på arbeidsplanen og slått enkelte grupper sammen, 

og dette fortsetter vi med utover i mars.  

Vi har Hel-Art bare på mandager, og gruppe 1 og gruppe 2 har da annenhver 

gang.  

På tirsdager går vi på tur alle sammen og benytter oss av anledningen til å lese 

bok og fortellinger ute i skogen. Aktuelle bøker blir tatt med sammen med 

konkreter og bilder som tilhører bøkene, slik at fortellingen også blir visualisert 

for barna. 

 

 

 

 

 

Onsdagene fortoner seg som før, mens matgruppa blir implementert i turen på 

torsdagene. Her blir maten laget på bål i skogen, og månedens mat i mars er fisk 

og skalldyr. Vi gleder oss til å lage mat ute i det fri.  

 

10.  mars er det barnehagedagen, og tema for i år er «ulike sammen», der vi 

fokuserer på mangfold og 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 
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bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre 

den enkeltes plass og verdi i fellesskapet». 
Rammeplanen, 2017, s. 11-12 

 

I den anledning skal Humla invitere med seg 2017 barna fra Sommerfuglen og 

Loppa med på tur. På turen vil de fokusere på inkludering og å bli kjent med 

barna som skal over på stor side fra høsten av.  

 

I midten av mars, vil en ny humle begynne hos oss. Vi gleder oss til å hilse på Filip 

og vi skal gi han en varm velkomst. 

 

Utover i mars vil vi bruke fredagene til å lage påskepynt. Noe av påskepynten vil 

bli med hjem og vi lager også påskepynt som skal henges opp i Stavern 1. april. 

Nærmere informasjon kommer angående dette. 

Vi kommer til å dele oss litt denne dagen, da også Berg arbeidskirke har invitert 

oss til påskevandring onsdag 1.april kl.10.00. Her vil barna få høre om 

påskehøytiden gjennom fortelling, sang, skuespill og film. 

Er det foreldre som ikke ønsker at barna deres skal delta i arbeidskirken, må 

dere gi oss beskjed. Vi finner et hyggelig alternativ i barnehagen. 

 

Vi inviterer dere til påskefrokost fredag 3. april. 

Da vil frokosten stå klar til dere fra kl. 7.30 – 09.00, hvor vi skal spise og kose 

oss sammen. Vi håper dere har muligheten til å sette av litt ekstra tid denne 

morgenen. Velkommen til påskefrokost på Humla! 

 

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og 

høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har 

en egenverdi» 
Rammeplanen, 2017, s. 35 

 

 

Datoer å huske: 

* 5. og 26. mars er vi i gymsalen  

 

*10. mars - Barnehagedagen  

 

*1.april – Vi drar til Stavern for å henge opp påskepynt / påskevandring til Berg 

arbeidskirke 

 

*3.april – påskefrokost i barnehagen fra 7.30 – 9.00 
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Diverse: 

 

*Klær etter vær. 

 

*Ha gjerne litt ekstra skift i hylla. 

 

*Husk å ta med vått tøy hjem. 

 

 

 

 

Påskehilsen fra Nina, Beate, Martine, Heidi og Anine. 

Pedagogisk leder Humla: Heidi Brudal Uglum 

Mailadresse avdeling: heidi.brudal.uglum@larvik.kommune.no 

Mailadresse barnehagen: bjorg.odelund@larvik.kommune.no 

Barnehagens nummer: 33 17 27 90 / 98 23 11 03 

Barnehagens adresse: Helgeroa barnehage, Søndersrødveien 49, 3295 Helgeroa 

Barnehagens hjemmeside: https://www.larvik.kommune.no/barnehage/helgeroa-barnehage/  
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