
Mars hos Revungene 

 

Mars regnes ofte som den første vårmåneden, men i Østroa henger vinteren 

fortsatt godt i. Heldigvis er det full fart både i akebakken og i skiløypene enda, 

og antagelig en god stund til i følge værmeldingen. Til tross for litt mildvær 

innimellom har vinteren vært perfekt, med masse snø og fint vintervær. Denne 

uka kan det bli ganske kalde morgner og formiddager, husk å fortsatt ha gode 

vinterklær i garderoben. Februar har bydd på mye moro! Karneval, turer til 

Løtenhallen, grupper på tvers av avdelingene, karneval og OL-uke! OL-uka ble 

dessverre litt amputert på grunn av en tornado av sykdom, både blant barn og 

ansatte. Vi tar derfor igjen OL-avslutningen førstkommende fredag. Vi skal 

også gjøre litt påskeforberedelser denne måneden, vi gleder oss stort til å ta i 

mot dere på påskefrokost fredag 31.Mars. Velkommen        Vi fortsetter hver 

torsdag med grupper på tvers av avdelingene. Vi har turgruppe, 

formingsgruppe, matgruppe, og lekegruppe for de minste. Barna rullerer hver 

måned, slik at alle får prøvd litt forskjellig. Tirsdag 14 er det barnehagedagen, 

temaet er «liten og stor», vi markerer denne på avdelingen. Vi reiser i 

Løtenhallen med de eldste på avdelingen annenhver tirsdag denne måneden 



også. Ungene syns det er veldig stas, og utfordrer seg stadig mer i forskjellige 

aktiviteter!  

 

Februar besto mye av sykdom for flere av Revungene. Vi takker for at dere 

viser forståelse og at dere holder barna hjemme til de er ordentlig friske igjen. 

Vår erfaring er at det er viktig at barnehagebarn får være hjemme i trygge og 

rolige omgivelser, ikke bare til de er feber/oppkast/diare-frie, men til de har 

opparbeidet overskudd og energi nok til å holde tempoet i barnehagen igjen. 

Dette krever ofte noen ekstra dager hjemme. Dersom barna sendes for raskt i 

barnehagen, er ofte barna mer mottagelige for nye virus, eller bruker unødig 

lang tid på å bli kvitt rest-symptomer.  Snakk gjerne med oss om dere opplever 

disse vurderingene som vanskelige, eller om dere lurer på noe i forhold til 

sykdom. Særlig det første barnehageåret er ofte preget av mye sykdom, det 

føles ofte som det ene avløser det andre. Vi håper vi går mot friskere tider, selv 

om vi vet at vi må regne med noen «runder» til        

Håper alle får en fin Mars måned! 
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