
 

Salamander månedsbrev mai 2021 
Hei og hopp våren er topp 😊 
Vi nyter utelek i barnehagen og på tur! Men vi passer og på at 
barna får «hviletid» med måltid, lydbok eller lek inne. Den siste 
måneden har det vært sansene og våren som har hatt fokus. Vi har 
hatt naturstier, sanseleker og samlinger med tema. Engasjerte barn 
som har vokst mye (på mange områder) det siste barnehageåret. 
Anna og Karianne er nå ferdig hos oss og vi er tilbake til 
grunnbemanningen.  
 
På tur til Myren gård mandag 26/4 fikk vi nesten 17.mai stemning. 
Bjørka har sprunget ut og vi sang 17.mai sanger langs veien. Det kan 
komme godt med for 17.mai feiring i barnehagen blir allerede 
onsdag 12.mai. Dette kommer av at torsdag 13.mai er 
Kristihimmelfartsdag og fredag 14.mai er barnehagen stengt pga. 
planleggingsdag. Vi fikk feiret 17.mai i barnehagen i fjor på tross av 
pandemien og skal greie det i år også! Det blir tog rundt 
barnehagen, pølser, saft, is og ulike 17.mai leker for barna. 
Nærmere program og informasjon kommer på nettsiden. Hold dere 
oppdatert der. I forkant av dagen øver vi på 17.mai sanger, snakker 
om hvorfor vi feirer og lager noe pynt til selve dagen. 

Ramadan, muslimers fastemåned avsluttes med id-fest 12.mai eller 
13.mai. Dette ønsker vi å markere med Manal som skal ha 
samlingsstund hos oss tirsdag 11.mai. Hun vil da vise oss noen 
konkrete ting som koranen, kjole, bønneteppe osv. og fortelle om 

ramadan og id. Gi beskjed om noen av barna ikke skal være med 
på samlingsstunden. 
 

Bursdagsbarn i mai er: 
Fanni 6 år torsdag 20.mai 
Joel 4 år mandag 24. mai 
 
Vår, småkryp og turer vil være fokus etter 17.mai. Vi blir mye på tur 
så tenk gode tursko og lett turtøy alt etter været. Sjekk barna for 
flått før leggetid. Og husk å smør med solkrem. Ta gjerne med caps, 
solbriller eller annet som kan skjerme for solen i ansiktet.  

Foreldresamtaler blir tilbudt i løpet av mai. Kristin og Linn tar 
kontakt, eventuelt henger påmelding på tørkeskapet. 

Vi ønsker alle en strålende mai måned!  

Hipp hipp hurra! 

Vi gleder oss til feiring i 

barnehagen 


