
Månedsbrev for Solstrålene 

og Gulspurvene, juni, juli og   

august 2022 

Måneden som gikk: mai 

Vi beveger oss straks inn i årets aller første sommermåned! Mai måned 

har bydd på mange flotte dager med sol og varme, men også regn– og 

vindfulle dager. Vi har likevel vært ute og kost oss uansett vær. 

 

I mai har vi hatt aktivitetsuke med de andre småbarnsavdelingene.  

Barna fikk være med på vannlek med brannslange og skum/såpebobler. 

Kjempespennende med brannslange og bli klissvåte. En annen dag  

hadde vi minirøris med musikk på høyttaleren. Vi danset og sang for 

fullt, til blant annet Bjørnis og Fantorangen. Barna storkoste seg! Vi dro 

også ned til Jarlabanen og hadde hinderløype, kastet erteposer i bøtter, 

løp frem og tilbake og sparket ball til hverandre. Vi hadde også en    

herlig sansestimulerende opplevelse med fallskjerm! De fleste barna 

syntes den var veldig fascinerende. Noen sto under fallskjermen og  

beundret de nydelige fargene, mens andre ville være med å veive med 

selve fallskjermen.  

 

Vi har også forberedt oss til 17.mai-feiring med å synge, veive med 

flagg, lage kroner og plante solsikker i egne kopper. Solsikkene fikk  

barna ta med seg hjem til å vokse og gro seg store og fine hjemme.  

Den 16.mai gikk hele barnehagen i tog, og for barna på Solstrålene og      

Gulspurvene var dette aller første gang. Barna syntes det var ekstra 

stas å få veive med flagget og hilse på foreldre og/eller besteforeldre 

som hadde mulighet til å komme og se på toget. Etter toget hadde vi 

skikkelig pølsefest etterfulgt av vannis til dessert. En kjempehyggelig 

17.mai-feiring for både små og store! 



Mål og innhold: juni, juli og august 

• Vi kommer til å være mye ute, på tur eller uteområdet i barnehagen.  

• Selvstendighet—på/av kledning (spesielt for de som skal begynne på 

stor avdeling).  

• Overgang fra liten til stor avdeling (for de barna dette gjelder).  

• Vi har fokus på vennskap, turtaking og deling 

Informasjon om sommeren:  

Da nærmer sommeren seg med stormskritt, vi vil takke for et fantastisk år 

med barn og dere foreldre. Utrolig kjekt å bli kjent med dere. Ulla Sofie, 

Ania, Karstein og Simon skal begynne på stor avdeling etter sommerferien, 

og Noah, Filippa og William skal begynne i nye barnehager, vi ønsker alle 

lykke til videre 

Vi kommer til å samarbeide på etasjen i sommer slik at feriekabalen skal 

gå opp, det kan da variere hvem som er der på morgenen og ettermidda-

gen. Barna kjenner godt til alle voksne på etasjen etter at vi har hatt et tett 

samarbeid hele barnehageåret. I løpet av  sommeren vil det bli avholdt 

ulike temauker med aktiviteter som barna liker, dette kommer vi med mer 

informasjon om når ferien begynner.  

Personalets ferie:  

Karoline: Uke 25, 26, 27(man+tir) og 30 

Charlotte: Uke 29, 30 og 31 

Gordana: Uke 24, 27, 28 og 29 

Marianne: Uke 28, 29, 30 og 31 

Anne: Uke 25, 26 og 27. Fra 1. juni kommer Anne til å jobbe en dag i uken.  

Sissel: Vår kjære gode Sissel har sin siste dag på jobb 30. juni, hun skal gå 

av med pensjon. Som hun selv sier «nå skal eg ha livslang ferie». Dette er 

vel unt, hun har gjort en fantastisk jobb i barnehagen og en god kollega—

vi kommer til å svane Sissel, men ønsker henne lykke til i den nye tilværel-

sen.  

Månedens sang: Blomster små 

Månedens ord: Sommer, varmt, sol, vann, bade.  

BLOMSTER SMÅ 

Blomster små 

Gule, blå 

Titter opp av marken nå. 

Vinker til Ada-lill (navn på 

barn-lill), 

For hun er så snill!  

Viktige datoer: 

• 20. juni, Noah 2 år 

• 21. juni, Aurelia 2 år 

• 26. juni, Sissel 

bursdag 

• 5. juli, Simon 

3 år 

• 21. juli, Pia 2 år 

• 26. juli, Anvit 2 år 

• 28. juli, Aleksander 2 år 

• 10. august, Madelen 2 år 

• 31. august, Thomas 2 år 

Informasjon: 

Husk å smøre barna med 

solkrem før de kommer i 

barnehagen. Fin om barna 

kan ha en solhatt liggende 

i hyllen.  

Følg med på om barna har 

nok skiftetøy i skapet, vi 

kan kommer til å leke mye 

med vann fremover.  

 

6. juni, 2. pinsedag—

barnehagen er steng! 

 

8. juni er det sommer-

fest, FAU kommer med 

mer informasjon.  


