
 

 

Ett lite tilbake blikk på mai 
Vi ser tilbake på mai med en måned der vi hadde mye vikarer innom og en del fri 
blant personalet. Vi er svært glade for at Silje nå er kommet tilbake.  
Vi hadde også to bursdagsbarn det var Mateo som ble 6 år og Maja som ble 4 år 
Vi vil også takke alle dere foreldre som var med på feiringen av 17.mai i barnehagen 
den 16.mai.  
Førskolebarna hadde en kjekk tur til Universitetet den 24.mai 
Jakob hadde sin siste dag i barnehagen 31.05 vi ønsker han lykke til på skolen 
Mai var også en måned der vi hadde flere fine dager så da benyttet vi muligheten til å 
være mye ute.  
 

JUNI 
Dette månedsbrevet vil gjelde for de tre neste månedene. Dette fordi vi starter nå opp 
med ferieavvikling og de faste aktiviteter vil dermed utgå. Vi har likevel lagt opp til en 
månedsplan som vil strekke seg over de ukene som inngår i disse månedene med 
utvalgte tema. De voksne som er til stede i de ulike ukene, vil da kunne legge til rette 
for aktiviteter som hører inn under de ulike temaer. I sommerferieavviklingen vil vi 
samarbeide tett med Stokkavannet, det vil nok også i løpet av sommeren være et 
behov for å samarbeide med de små avdelingene Da vil det være enkelte dager der 
er noen fra andre avdelinger som mottar om morgningen. Vi ber om forståelse for 
dette. Vi har likevel gjort vårt beste med å fordele og avvikle ferien blant de voksne 
på en best mulig måte for barnehagen. I enkelte av ukene vil vi også slå oss sammen 
med de store avdelingene, samt nedre Tjensvoll. Vi håper på en god sommer for alle 
parter og er dere usikker på noe – kom gjerne å spør. Vi vil også ønske velkommen 
til alle de nye barna som vil komme på besøk utover sommerferien. Ta vel i mot dem 
 
Ferieavviklingen for oss ansatte starter i uke 26  
 
Juni blir en travel måned det hele starter med overnatting for førskolebarna. Neste 
uke skal vi ut på tur, 3 og 4 åringen skal i år gå opp mot Ullandhaug og grille der det 
skjer den 7.juni og førskolegruppen skal som vanlig dra til Kubbetjørn det skjer 8.juni 
viktig at barna da er i barnehagen til 08:30.  
I tillegg til dette skal førskolebarna få dra til Vitenfabrikken den 15.juni.  
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Som mange av dere sikkert har fått med dere blir den en del forandring i 
barnegruppene til høsten. Det er fordi det ikke er nok store barn som søker seg inn i 
barnehagen. Derfor vil Mosvannet fra høsten bestå av 6 barn som er født i 2013 og 6 
barn som er født i 2015 
de som kommer fra Jernaldergården og Ullanhaug er Owen, Sander, Elvira, Elliot og 
Ellinor, det kommer også et helt nytt barn til oss hun hetter Milla. Vi gleder oss til å bli 
kjent med alle sammen. De som er født i 2012 flytter over til Stokkavannet, det er 
Tobias, Julian og Martine 
Det er ikke bare førskolebarna som skal slutte på avdelingen i år, dessverre skal 
også Eivor og Lidia bytte barnehage, Eivor sin siste dag blir 30.juni mens vi vet enda 
ikke når Lidia skal slutte.  Vi kommer til å savne alle som skal slutte. Vi kommer til å 
ha en liten makering for dem som slutter den 23.juni. 
 
Silje forlater oss også dessverre i løpet av sommeren, når det blir vet vi ikke enda.  
 

Personalet på Mosvannet blir fra høsten 
 

 Ellen (pedagogiskleder) 

 Trine (barne og ungdomsarbeider) 

 Liv Marie (assistent 50%) 

 Ragnhild (barnepleier 50%) 
 
Vi ønsker Ragnhild velkommen inn til oss, ta vel i mot henne når hun starter hos oss i 
august.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god 
sommer   

 Husk å sjekk at barnet ditt 

har nok skift, særlig dager 

der det ligger pose på 

plassen 

 At barnet deres har 

solkrem 

 Planleggingsdag 18.08  
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