
Tilbakeblikk på februar 

Februar var en måned med turer, opplevelser og fine stunder for barna deres og personalet 

på Tømmerstokken. Vi ser tilbake på noen av dem i dette skrivet. 

I februar begynte Sara på Tømmerstokken. Vi ønsket henne velkommen til oss. 

 

 

Vietnamesisk nyttårsfeiring 

Det har vært flere fester/feiringer i måneden som var. Vi startet opp med vietnamesisk 

nyttår. Barna var med og lagde en fin drage og plakat i forberedelsene til feiringen. De fikk 

også en smakebit av tradisjonell festmat fra en mor som hadde laget dette til alle i 

barnehagen. Thi hadde med flere festdrakter som både barn og ansatte kunne prøve denne 

dagen.  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen skal markere barnas høytider. Dette skal gjøres med kunnskap 

og respekt for den enkeltes tro og religion. 

Årsplan for St.Olavs barnehage 



Feiring av samedagen 

Vi feiret samedagen 6.2. Barna lagde is-kunst i sameflaggets farger og fanget et «reinsdyr» 

med lasso. Det ble laget samisk brød - Gahkku på bålet og vi ble kjent med samisk joik, klær 

og kultur.  

       

                             

 

Kongelig fest med prinser og prinsesser 

Nora, Alexander, Ajla og Maira har etterlyst en skikkelig fest i forbindelse med prosjektet: 

Prinser og prinsesser. Derfor hadde vi en kongelig fest der barna var med på handling av 

mat, tilberedelsen av maten og flere kongelige-aktiviteter som: kjolebytter, sminking og 

prøving av flotte sko og smykker. Det var høy stemning på denne kongelige dagen. 

                     

 

Personalet skal gjøre barna kjent 

med samisk kultur og levesett og 

knytte det samiske perspektivet til 

merkedager og hverdagsliv, kunst og 

kultur og mattradisjoner.  

Rammeplan for barnehagen 



Dyr- og insektsprosjektet 

I forbindelse med dyr og insektprosjektet vårt dro: Henrik-Mathias, Liam, Bihar og Sirin med 

Sidsel, Hannah og Siw til dyrebutikken på Østfoldhallen. Her kunne vi se: Kanin, skilpadder, 

papegøye, fisk, mus, rotter, slange og flere andre dyr. En spennende tur for alle sammen. 

 

                                      

 

Andre aktiviteter 

Vi har feiret bursdagen til Ajla, Dorine og Sara i februar. 

Vi har vært på dagsenteret på Grålum og besøkt beboerne der. 

Vi hadde en stor karnevalsfeiring den siste dagen i februar. 

Har dere spørsmål eller noe annet på hjertet – er det bare å snakke med oss. 

 

                  

 

Med vennlig hilsen personalet på Tømmerstokken 

 

Personalet skal:  

Ta utgangspunkt i barnas 

erfaringer, interesser, 

synspunkter og initiativ i 

barnehagens daglige arbeid og 

ved valg og gjennomføring av 

temaer og prosjekter. 

Rammeplanen for barnehagen 


