MARS 2021:
Fødselsdager:
• Karine 21 år fredag 12. mars. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
(da er det gått et år siden Norge stengte ned)
• Brage 6 år søndag 14. mars. Feires i barnehagen mandag 15. ☺☺☺☺☺☺
• Sivert 4 år søndag 21. mars. Feires i barnehagen mandag 22. ☺☺☺☺
Mette fortsatt sykmeldt: mange spør etter henne, og vi savner henne stort,
alle sammen, - og hun savner oss. Skal hilse så masse fra henne. Hun har fortsatt
smerter i armene, og det var antydet en diagnose og operasjon. Men så stemte
ikke diagnosen, og da ble det ingen operasjon. Utredes derfor videre. Har
tillatelse fra henne til å gi dere denne informasjonen. Har lovet oss flere besøk i
tiden framover, og det ser vi fram til. ☺
Grønt flagg:
• Avslutte ”fryst-is-i-melkekartong-prosjektet”. ☺
• Tema for mars er “spor i snøen”.
Tema/aktiviteter/turer:
• 9. Mars er det ”Barnehagedagen”. Det er Fagforbundet, FUB
(Foreldreutvalget for barnehager) og Utdanningsforbundet som står bak
markeringen. Årets tema er ”Små steg for kloden”.
Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i
barnehagelovens formålsparagraf. Rammeplanen sier dette om natur og
miljø:
Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig
utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning
for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor
en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer
bærekraftige samfunn.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og
barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.
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Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at
barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen
og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare
på naturen.
Dette faller godt inn i vårt grønt-flagg-arbeid. Blir en enkel markering
internt i barnehagen for barn og personale. Samme dag får vi lagt nye
tepper fra Renholdssoner.

•

•

Månedens hovedtema blir ”Barn i andre land”, med tema fra FORUT. Gå
gjerne inn på https://forut.no, og les om aksjonen. Der finnes også en
nettbutikk. I tidligere aksjoner har vi solgt produkter for FORUT, dette
er det nå slutt på. Man må selv gå inn på nettbutikken om man ønsker å
støtte FORUT med kjøp av varer. Men vi kommer til å selge flotte
produkter som barna har laget. Forut-aksjon (mest sannsynlig uten
servering) men med salg av barnas kunstverk tirsdag 23. mars, ved
henting. Her må vi forholde oss til smittevern, og gjeldende
koronaforskrifter. Vi holder dere oppdatert. All inntekt går til FORUT.
Påske. I uke 11/12 blir temaet påske. Vi snakker om hva påske er, leser
påskehistorier og lager påskepynt. Som ved jul, legger vi vekt på at dette
er fortellinger som noen tror har skjedd og andre ikke. Ingen forkynning.
Fredag 19. mars kommer kateket Kristin fra Heimdal kirke på besøk. Hun
deltar i samlingsstunden, synger og leser for barna.

Foreldresamtaler: planlegges lagt til rett over påske. Ønsker noen en samtale
før det, er det bare å sende en mail eller SMS, så fikser vi det.
Korona:
Vi må fortsatt forholde oss til kommunens føringer; levering og henting ved
grinda, med sterk anbefaling om å bruke munnbind. Om du går innenfor grinda
ved henting MÅ du bruke munnbind.

26. februar 2021
Randi
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