
 

 

 

 

Månedsbrev for Salamander avdelingen april 2021 
Velkommen tilbake etter påskeferien! 

Tenk at det nå er april og våren       I mars hadde vi mye fint vær og kom i gang igjen med 

fellesturer på mandagene. Vi var bl.a. til Askedalsheia, lekeplassen på Jaktodden og selvsagt 

Eventyrskogen. Barn og voksne opplever det som en god start på uka med fellestur. I 

barnehagen har det vært mye utelek. Barna sykler og rollelek ser vi på parkeringsplassen, i 

de store dekkene og med bøtter, spader, kopper og fat. Inne har vi tovet, tegna på krus og 

malt kyllinger i forberedelse til påske. Samlingene handlet om vår og påske. Bøker og sanger 

ble knyttet til tema. Dere har kanskje hørt sangen «En liten kylling i egget lå» hjemme? 
 

Vi fortsetter videre med våren og det som skjer i naturen. I tillegg skal vi jobbe med sansene. 

Sansene omfatter syn, hørsel, lukt, smak og følesansen. Det blir ulike aktiviteter knyttet til 

sansene og arbeidet vil også knyttes til sanseorganer hos dyr. Eksempel: Vi skal jobbe med 

luktesansen og lukte på ulike lukter. Hva lukter godt og hva lukter vondt? Er det noe som 

ikke har lukt? Vi trekker paralleller til dyr og hvordan de bruker luktesansen til f.eks. å finne 

mat eller til å varsle om farer. Noe av temaarbeidet vil bli gjort ute og på tur fremover. 
 

 

 

 

Anna og Karianne er tilbake i 4 ukers praksis etter påske. De går første året på 

barnehagelærerstudiet på UiA og var hos oss også i høst. Kristin er praksislærer. 

Skoleklubben har hatt 2 samlinger om «Kroppen er min». De to siste samlingene blir i april 

måned. Overføringsskjemaene barnehage-skole skal være ferdig innen 1.mai så skolebarna 

får tilbud om foreldresamtaler uke 15-16 og 17. Lapp kommer på tørkeskapet. 

Foreldresamtaler for resten av gruppa blir gjennomført i løpet av mai måned. 

Vi minner om: 

-Elisabeth er sykmeldt videre og vi har enkelte dager vikar. 

-Lettere sko og tynnere dresser/utebukser/jakker.  

-Husk også å smøre barna med solkrem. Vi er mye ute. 

-Fint om søtsaker kan holdes hjemme og ikke i matboksen. 

-Facebook siden til foreldregruppe på salamander. 

Fortsett med å holde avstand, bruk munnbind og vask hender.  

Nyt våren med varmegrader, fuglesang, lysere kvelder og alt som spirer og gror! 


