
Måneds brev fra Bjørnehiet Mars.   

Februar måned kom med litt snø som me fekk glede av. Kjekt å få renne litt på akebrett igjen. 

 

Karneval med mange gilde aktiviteter. Stol-leiken, sette halen på grisen, ansiktsmaling, samba dans 

gjennom barnehagen, katta i sekken og pølsepinnsvin til mat. Ein gild dag både får store og små.  

Nå i mars måned vil me forsetta videre med eventyr og troll. Trollgubben lurvelegg sangen liker barna 

godt. Legger ved teksten her så dere kan syngen den i lag med barna heime. 

  Trollgubben Lurvelegg 

1.Han tar seg frokost på en furustubbe 

og heter Lurvelegg og er en gubbe. 

Med et øye, 

og to neser     

og tre hoder      

og fire bein 

og fem føtter 

og seks ører  

og sju negler av gråstein   

 

3.Og han har spikerhår og barkehender 

og skjegg på ryggen sin og grønne tenner 

Med et øye, 

og to neser 

og tre hoder 

og fire bein 

og fem føtter 

og seks ører  

og sju negler av gråstein 

 

5.Og gubben Lurvelegg og Bertha Blåkrøll  

får sikkert mange, mange fine småtrøll..  

Med et øye,  

og to neser,  

og tre hoder  

og fire bein,  

og fem føtter  

og seks ører,  

og sju negler av gråstein 

2.Han sier boblibubb når han snakker 

og han er mosegrodd og nokså vakker 

Med et øye, 

og to neser 

og tre hoder 

og fire bein 

og fem føtter 

og seks ører  

og sju negler av gråstein 

4.Nå har han gifta seg den fjerde mai 

og fått ei kjerring som han er så gla' i 

Med et øye, 

og to neser 

og tre hoder 

og fire bein 

og fem føtter 

og seks ører  

og sju negler av gråstein 

 

 



 

 Den 10 mars er det barnehagedagen. Den har temaet «ulike sammen» . Me vil markere den dagen 

med å invitere 1 trinn på Bjerkreim skule til å koma på besøk til oss. Det vil bli ulike leike-stasjoner og 

kortlaging. 

 

Ulike leker og klær i små barnehagehyller,som symboliserer rom og plass til alle barn. Foto/design: 
Fagforbundet/Birgit Dannenberg/Ellisiv Solskinnsbakk.  
 
10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr 
for kvaliteten i barnehagen. 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være 
inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, 
kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. 

 

9 mars blir siste dato for bading får dette barnehageåret. Badingen har vart veldig kjekk og barna har 

lært mykje. Gleder oss allerede til neste års bading. 

 

Viktige datoer i Mars: 

10 Mars Barnehagedagen 

2 Mars Bading blå og grønn gruppe 

9 Mars bading gul og rød gruppe. 

26 Mars Karsten og Petra gruppa til Kulturskulen og på besøk til ordføreren. 

Hilsen oss på Bjørnehiet. 

 

 

 

 



 

 


