
Sesongbrev 
Sommer 

Her kommer sommerbrevet litt sent, beklager det. 
 

Da er vi kommet til det siste brevet for dette barnehageåret. Månedene som har 
akkurat har vært at gått veldig fort, og det er ganske utrolig at vi begynner å nærme 
oss slutten av enda ett barnehageår, følte at det nettopp startet.  
 
Litt kort om månedene som har gått. 
 

Mars 
Dette ble også skrevet i forrige sesongbrev også, vi startet måneden med å ha 
karneval på ny siden de alle barna på avdelingen var syke den dagen karnevalet 
skulle vær.  
Når barna kom tilbake fra sykdom og vinterferie, markerte vi fastelavn med boller og 
krem. Vi markerte også barnehagedagen med å gjøre ulike eksperimenter.  
I mandagssamlingen hadde vi eventyr samling, og da hadde vi fokus på 
geitekillingen som kunne telle til ti, et kjekt eventyr som både de små og store likte. 
De eldste barna spør fortsatt om vi kan fortelle eller se eventyret.  
Vi startet også så vidt og forberedte å pynte til påske, alle barna fikk male sin egen 
komponerte påskekylling, og pynte den etter fri fantasi. En aktivitet som de likte.  
Vi brukte også mattekassen litt i mars, og vi hadde fokus på sortering. 
Vi feiret også Elliot som fylte 4år 
 

April 
Denne måneden fortsatte vi å ha fokus på påskeaktiviteter, og denne måneden fikk 
barna lage vært sitt påskeegg. Vi hadde også en kjekk og flott påskefrokost sammen 
med dere foreldre, veldig kjekt at dere tok dere tid til å sette dere ned å spise frokost 
sammen med barna. På slutten av denne måneden sluttet dessverre Bjørn Philip han 
startet i ny på barnehage på Storhaug der han bor.  
Denne måneden fortsatte vi litt med gjeitekillingen men etter hvert gikk vi over til å ha 
eventyret om pannekaka.  
Vi feiret også Ellinor Lovise som fylte 4år og Filip som fylte 2år 
På slutten av denne måneden begynte vi med å øve inn sanger til 17.mai 
feiringen i barnehagen 
 

 
 
 
 
 



Mai 
Denne måneden startet med fotografering, og at vi fikk ett nytt barn på avdelingen. Vi 
fortsatte med forberedelser til 17.mai, men å øve på sanger, barnehagen sitt heia 
rop, og lage jakkepynt til som de skulle ha på seg i toget. Vil nok en gang takke dere 
som hadde muligheten til å bli med i toget og til dere som sto langs løypa å så på.  
I begynnelsen på mai sluttet Jone, han flyttet til Sørlandet. Denne måneden feiret vi 
Leah som fylte 2år. 
 
 

Månedene som kommer 
 
Nå har vi så vidt begynt å komme i sommermodus, og det er ikke mange uker igjen 
før barn og personal starter med å ta ferie. Når feriene starter går vi over til 
sommerplan, og vi skal jobbe med ulike temaer, hvert tema går over to uker.  
Før vi går over til sommer planen har vi allerede fått gjort kjekke ting i barnehagen, 
den 4.juni var de eldste gå på tur sammen med stokkavannet. Og den 14.juni gikk 
hele avdelingen på tur til Stokkavannet. Den 11.juni var det sommeravslutning i 
barnehagen da ble det visst ulike ting som de forskjellige avdelingene hadde jobbet 
med i løpet av året. 
Vi er også så heldige at vi skal få dra på besøk hjem til to av barna på avdelingen i 
løpet av denne uken.  
 
Fra neste uke av begynner ferien for personalet og Emilia er den første som tar ferie, 
hun tar ferien fra uke 26-28  
Hristina har ferie fra uke 27-30 
Ragnhild 28-31 
 
Vi kommer i løpet av ferie ukene til å samarbeide med alle avdelingene en oversikt 
over hvor vi vil være vil komme hovedsakelig kommer vi til å være mest med 
Jernaldergården og Ullandhaug. Når vi er sammen med de andre avdelingene vil det 
være enkelte dager da det er noen fra de andre avdelingene som kommer til å være 
der på morgningen og på ettermiddagen.  
 
I løpet av sommeren slutter Ellinor Lovise, Filip og Leah vi ønsker dem og familien 
lykke til i ny barnehage.  
 
Sommer hilsen i fra alle oss som jobber på Mosvannet.  

 


