
                       Månedsbrev mai Froskane 
 

 

 

 

Nå er våren her, og vi nyter det fine været med å være masse ute. Det er utrolig 

deilig når vi bare kan hive på oss sko og jakke, og det fører til at barna får mye mer 

utetid. I april har vi hatt temaene vår og insekter. Barna har vært utrolig interessert i å 

jakte på insekter både i barnehagen og når vi har vært på tur. Vi har tatt med oss 

forstørrelsesglass, spader og «hus til insektene» slik at vi har kunnet studere dem 

nøyere.    

 

Vi vil igjen oppfordre til sunnere matpakker, da vi ser at mange av barna har med seg 

chips eller lignende. Vi ser at barna ofte bare spiser søtsakene istedenfor brødskiva 

som også er med, noe som gjør at de fort blir slitne og lei. Det er helt greit med litt 

ekstra godt i nistepakka på fredager, men gjerne hold det til denne dagen. Sola blir 

sterkere og sterkere, smør gjerne barna med solkrem før de kommer i barnehagen.    

 

I mai blir temaene uteliv og 17. mai. Vi kommer til å bruke litt tid på å øve på 

nasjonalsangen, heiarop, gå i tog og leke 17. mai-leker. I forbindelse med temaet 

uteliv, kommer vi til å fortsette med insekter, da dette var noe som engasjerte barna 

veldig. Vi kommer også til å ha fokus på planter og planting.  

Ramadan, muslimers fastemåned avsluttes med id-fest 12 eller 13 mai. Dette ønsker 

vi å markere og har en samling der vi snakker litt om koranen, bønn osv. Gi oss 

beskjed hvis noen av barna ikke skal være med på samlingsstunden.  

 

 

 

BURSDAGER 

- Frida          4. mai – 5 år  

- Ivi              23. mai – 4 år  

 

Ellers:  

- Barnehagen er stengt 13., 14., 17. og 24. mai, i forbindelse 

med Kristi himmelfartsdag, 17 mai og 2. pinsedag.  
- Nå er vi ferdig med foreldresamtaler for alle skolebarna, så i løpet av mai er 

det romlinganes tur. Vi vil komme med tider i løpet av kort tid.  

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

 

 

 

                             Telefon Froskane 93427413 

        

                                                                        17. mai! Hurra, hurra  

                                                         hurra!!!  
                                                                                 

        
    
      
      

    
    

      
      
    



                                                                                     

                            

 

 


