
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er vi jaggu kommet i godt i gang med Mai 

beklager at det ikke er kommet noe 

månedsbrev i april, måneden gikk alt for fort.  

 

Oppsummering fra mars 

Da var nok en måned forbi, og i løpet måneden 

som gikk har vi fått kjent på at det er vår, vi har 

hatt flere fine dager. Tirsdag 28.03 var så passa 

fin at flere av barna tok sjansen på å benytte 

kun jakke og sko. Vi håper på flere vår dager 

med lettere bekledning nå i april og i mai.  

I mars har vi hatt fine turer i nærmiljøet, og 

dette vil vi fortsette med nå i april. Vi kommer 

nok også til å gå en del lengre turer hvis været 

tillater det, vi kommer nok også etter hvert til å 

smøre matpakke for å spise ute. Svømmingen 

er over for førskolebarna de har kost seg veldig 

med det, vi har også lagt inn en søknad om å få 

tilbud til de som skal bli førskolebarn neste år.  

I mars snakket vi om det å være en god venn, 

og har lest en del bøker om det temaet. Helt i 

starten på mars snakket vi også litt om hvorfor 

vi feirer påske og hva er det som skjer om 

våren. Dette er noe vi også kommer til å snakke 

om denne måneden.  

 

 

 

 

 

INFO: 
 

Bursdager: 

08.05 Mateo 6år 

14.05 Maja 4år  

 

Nå som det blir 

finere vær og 

varmere ber vi 

dere foreldre om å 

sjekke og rydde i 

hyllene til barna.  

Vi ber dere også 

sjekke i skuffene 

til barna på badet 

om barnet trenger 

ekstra skift og om 

det er noe som er 

blitt for lite.  
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April 

I april snakket vi litt om påske og leste noen 

fortelling om påsken.  

Vi hadde også en vellykket påskefrokost takk til 

alle dere som møte opp på den.  

Etter påskeferien feiret vi bursdagen til Bjørn 

Egil da koste barna seg med yoghurt-is vi feiret 

også bursdagen til Emilian og da koste vi oss 

med smoothie.  

Etter påskeferien snakket vi også litt mer om 

hva som skjer om våren, vi har også sunget et 

par sanger som handler om våren, dette er noe 

vi vil fortsette med den siste uken i april og i og 

i mai. Vi vil også i mai snakke og forberede oss 

til 17.mai. Det blir også feiring av 17.mai i 

barnehagen.  

Dette skjer i mai 

Sanger vi vil synge i mai:  

- Hysj kan du høre 

- Nå er våren kommet 

- Det e godt å ha någen 

- Blomster små 

- Alle fugler 

- Sol, sol kom igjen.  

- Sommer kommer.  

- Norge i rødt, hvit og blått 

- Endelig er dagen her 

- Ja vi elsker 

Nøkkelord vil fortsatt i mai være: en god venn. 

Målet er å få barnet til å forstå ved å vise til 

praktiske eksempler hva det vil si å være en 

god venn.  

Og Gjennom være sammen skal vi resten av 
måneden ha fokus på lekaktiviteter, det vi 
kommer til å gjøre da blant annet er å ha fokus 
på smågrupper, og blande barna slik at de leker 
med noen de ikke er med så mye. Vi vil også 
fokusere på det at det er mulig at flere kan 
være med i samme lek og at det ikke er greit å 
utestenge noen fra lek.  
 

 

Husk også at når 

det er sol, skal 

ungene smøres 

med solkrem før 

de kommer i 

barnehagen. Vi 

smører barna 

etter lunsj og 

etter frukt.  

 

 

 



 

 

For å få til dette blir målene for oss voksne denne 
måneden 
De voksne er deltakende i leken 

Vi er rollemodeller 
Vi fungerer som støttende stillas 
Struktur og organisering 
 
Grunnen for at vi velger å jobbe med dette er fordi 
Alle får trening i å delta 
Glede mestring og humør 
Skape fellesskapsfølelse 
Skape nye vennskap 
La barna bli vant til å leke med noen som de ikke er 
så mye med ellers. 
 

Vi skal også ha fokus på 17.mai, i samlinger kommer 

vi til å snakke om hvorfor vi feirer 17.mai og vi vil 

synge 17.mai sanger. 

Vi skal også ha 17.mai feiring i barnehagen den 

16.mai har dere foreldre mulighet til å være med på 

dette er dere hjertelig velkommen. Det vil bli servert 

pølser og is. Det blir som vanlig 17.mai tog og ruten 

er den samme som den har vært tidligere år. Toget 

skal i utgangspunktet starte å gå klokken 11:00, hvis 

vi ikke får noe annen informasjon.  

Vi vil også fortsatt ha våren som et tema: 

Med våren og litt mildere vær kommer det også 

insekter og småkryp, dette er og noe som vi kommer 

til å utforske mer den nærmere tiden. Det er 

interessant å arbeide sammen med barna for å finne 

ut mest mulig om disse små skapningene. 

 

Fysisk fostring: Klatring 
Gjennom hverdagen og spesielt når vi er ute i 
barnehagen eller på tur, legger vi merke til at det er 
flere av barna som er glad i å klatre i trær, dette er 
noe vi kommer til å ha fokus på i mai. Det å klatre i 
trær og tau blant annet stimulerer også 
bevegeligheten i hele kroppen, det er også med på å 
trene øye-hånd og øye koordinasjonen trent, de 
stimulerer også romorienteringsevnen og de utvikler 
og får også bedre kontroll på balansen.  
 
  
Med ønske om en fin mai, beste hilsener i fra oss på Mosvannet 

 

 

 

 

Barnehagen er stengt: 

17.mai og 25.mai 

 

Husk å gi beskjed hvis 

barnet når barnet ditt 

skal ha fri, eller om det 

kommer senere 09:30 

 

Vi går tur hver mandag 

og da er det viktig at 

barna er i barnehagen 

innen 09:30   

 

Datoer som er gjelder for 

førskolebarna: 

24.mai skal vi på besøk til 

UiS 

30.mai drar vi til 

vitenfabrikken 

1.juni blir det overnatting 

for førskolebarna 

8.juni blir det førskole tur 

 

3 og 4 åringene skal på tur 

den 7.juni 

 

 

 

 

 

 


