FEBRUAR 2019 – ØSTBY BARNEHAGE
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
1.
Vi feirer bursdag!
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VI ARBEIDER MED:



Vinter - Snø og is
Språk

Vi fortsetter med vinter-tema i februar
også. Det blir både ski, aking og andre
vinteraktiviteter!
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4.
Språkgrupper

5.

11.
Språkgrupper

12.
Skitur med
4- og 5
åringene i
Lysløypa

6.

7.

8.

Førskolegruppe

Vi feirer
Samefolkets dag!

13.
Språkgrupper

14.

15.

Varm mat!

Ha med en leke-dag!!

Vi kommer til å holde på med
vinteraktiviteter som ski, aking og lek
med/i snøen ute. Inne kommer vi også
til å fokusere på vinter som tema, bl.a. i
formingsaktiviteter, bøker vi leser o.l.
Det blir språkgrupper to ganger i uka.
I tillegg er de voksne gode
språkmodeller hele dagen gjennom – i
alt vi gjør.
Vi har varm mat en gang i uka.
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18.
Språkgrupper

19.

20.
Språkgrupper

21.

22.

Karneval!
Varm
mat!
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25.
Språkgrupper

12.
Skitur med
4- og 5
åringene i
Lysløypa

27.
Språkgrupper

Varm mat!

28.

Vi er ute hver dag, så lenge været og
temperaturen tillater det.

Hei alle sammen!
Jammen er årets første måned allerede slutt. Vi startet med tema snø og is i januar. I februar fortsetter vi med det samme. Dette preger mye av det vi driver
med, både ute og inne. Det blir ski, aking, forming i is og snø, formingsaktiviteter inne og kanskje litt forskning på snø, forskning på snø, vann og is…
Det å ha med ski til barnehagen har vært veldig populært! Det er ikke alle som går så mye, men nå har vi fått skiløype innenfor gjerdet, så da blir det kanskje
litt lettere. Vi legger opp til to turer i lysløypa for de eldste i februar, slik at de får litt mer å bryne seg på enn å gå innafor gjerdet. 
Vi fortsetter med språkgrupper hver uke slik vi hadde fram til desember. Vi deler barna i grupper ut
fra alder, og jobber med lesing og andre språklige aktiviteter. Dette er noe alle de kommunale
barnehagene i Trysil jobber spesielt med for tiden. Resultatene fra 4-årsundersøkelser og
kartleggingen i «Kultur for læring» viser at det er behov for å jobbe bevisst og systematisk med
språkstimulerende tiltak i barnehagene.
6. Februar feirer vi samefolkets dag! Da skal vi bl.a. fargelegge samiske flagg, spise samisk-inspirert
mat og se litt på hvem samene er, hvor de bor, og hva som er spesielt med dem.
15. februar kan alle få ta med seg en leke hver. Vi viser hverandre lekene i samlinga, og barna får
leke med dem i barnehagen den dagen. Barna må kunne låne bort leken sin til andre.
22. Februar er det karneval! Vi kler oss ut, leker og har det moro, og koser oss med god mat!
Vi fortsetter med skolestarteropplegg framover vårhalvåret. I mars blir første skolebesøk!

Ting å huske på:
 Husk å ta med klesskift og utstyr til både ute og innebruk til barnehagen!! Sjekk om innesko
passer og pass på at unga har gode luer og votter! Ekstra votter er også nødvendig.

Hilsen Elin, Bea, Bjørg og Siri

TIPS!
I slutten av januar var mobbeombudet i Hedmark på Østre
Trysil montessoriskole og hadde et foreldremøte om
mobbing. Et meget aktuelt tema! Mobbing kan starte
allerede i barnehagen, og som fagpersoner og foreldre er
det veldig viktig at vi er obs på dette. Slike ting som å
inkludere alle, bli kjent med egne ungers venner og deres
foreldre, invitere «alle» på bursdager, passe på hva vi sier så
ungene hører det osv. er uhyre viktig!
Ingrid Lund har forsket mye på mobbing blant barn, og
hennes definisjon på mobbing er slik:
«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn
som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en
betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til
medvirkning.»
Den som vil kan følge mobbeombudet i Hedmark på
Facebook, eller google det for mer informasjon!

