
                       Månedsbrev April Froskane 
 

 

 

 

Våren er her! Vi legger bak oss en måned med samlinger, formingsaktiviteter, sanger 

og bøker knyttet til påska. Vi fikk besøk av påskeharen og vi hadde en fin 

påskefrokost rett før barna tok ferie. Vi kom for alvor i gang med turer og vi har sett at 

planter og dyr har kommet ut fra dvale etter en kald vinter. Mot slutten av mars har 

barna vist stor entusiasme rundt dette at småkryp begynner å komme opp fra jorden. 

Derfor ble vi enige om at temaet i april er fortsatt vår, men også fokus på småkryp. 

Hvor og hvordan de lever? Hvordan ser de ut og hva spiser de? Dette blir gøy! 

Studentene Isak og Tommy kommer tilbake og skal være med oss hele april 😊 

 

Vil bare minne alle foreldre om at vi fortsatt jobber med å stoppe spytting, slåing og 

banning blant barna. Vi har sett at det har blitt mye bedre etter nyttår, men det 

eksisterer fortsatt og vi må jobbe videre i samarbeid med dere for å få det helt bort. 

 

Vi voksne på froskene har også sett at det er mange barn som har med seg usunn 

mat, til og med snop i matboksen sin.  Rammeplanen sier at «Gjennom med-virkning 

i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få 

grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse» Dette jobber 

vi med, men vi ser at når barna har med seg både sunn og usunn mat, så har de 

veldig lite lyst på den sunne maten og det er vanskelig for oss å motivere dem til å 

spise den delen av matboksen. Det er jo selvfølgelig hyggelig hvis barna får litt ekstra 

god mat på fredager, men kanskje prøv å begrense det til den dagen. 

 

BURSDAGER 

- Timmy       22. April – 6 år 

- Erlend       26. April – 6 år 

- Lasse        26. April - 5 år 

Ellers:  

 

- Følg med på Månedsplanen angående tur dager. Det vil bli litt forskjeller på 

partall og oddetalls uker. Dette gjelder hovedsakelig rød gruppe.  

- I løpet av april vil vi begynne med foreldresamtaler, skoleklubben blir først ut. 

Mer info kommer 

- Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har innspill til tema. 

 

Vi på Froskane vil også takker dere for den utrolig fine gaven vi fikk rett før 

påskeferien. Dere er gode 😊 

 

                             Telefon Froskane 93427413 

        

                                                                       Har du sett fluen jeg 

                                                                        skulle ha til lunsj? 

                       

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                           
                                                                                    

                                                                                     

 


