
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: April 

Å være kyllingforeldre er travelt, så heldigvis hadde vi mange små hjel-

pere som kunne kose og gi mat til de 11 kyllingene som vokste mye hver 

dag siden klekkingen. Barna har imponert oss stort med sin omsorg og 

forsiktighet når de har vært inne hos kyllingene. Vi har også hatt besøk 

av barn og voksne fra de andre avdelingene, så det har vært en spen-

nende tid på avdelingen. Men, kyllingene ble raskt store, og det ble 

trangere og trangere i boksen, så en dag tidlig i måneden tok Ingvild de 

med tilbake til hennes foreldres hus. Der har de god plass til å vokse vi-

dere og bli til høner og haner.  

5.april var det endelig duket for gul fest på avdelingen. Mange av barna 

hadde kledd seg i noe gult, og vi koste oss med å smake på gul mat. Vi 

flyttet på bordene slik at alle spiste i samme rom, og vi lagde til en 

buffet der barna fikk være med å bestemme hva slags mat de ville sma-

ke på. Her kunne vi tilby ost, eggerøre, ananas, paprika, melon, pasta, 

saft, jus, etc. Men det kjekkeste var nok å smake på sitron. Mange av 

barna ønsket å smake, og det var moro å se hvordan fjeset så ut når 

man smakte. De fleste var nok enige om at den smakte ganske surt. Det 

ble en herlig stund med mye latter rundt bordet.  

I formingen var det fokus på påske, og mange av barna fikk lage påske-

hare av melkekartong. Oppi ble det lagt bomull som barna fikk så karse 

på, og de fikk fylle på med masse vann. Dessverre fikk ikke alle laget 

påskehare pga. sykdom hos både barn og voksne rett før påskeferien. 

Nå håper vi at alle holder seg friske fremover, og at vi er ferdige med 

smittsom sykdom på avdelingen for en stund.  

Vi har i april lest venneboken om å «si unnskyld». Etter vi leste boken i 

samlingen, undret vi oss sammen med barna om når og hvorfor det kan 

være fint å si unnskyld. Barna har mange tanker og spørsmål, og det er 

viktig at man kan reflektere sammen omkring temaet. Det vi merket 

etter vi leste boken var at flere barn brukte ordet unnskyld i ulike sam-

menhenger. Det er viktig å presisere at vi forventer ikke at alle barna 

skal si unnskyld til hverandre hvis det skjer noe dumt eller vanskelig. Å si 

unnskyld kan for enkelte være vanskelig, og i enkelte situasjoner er det 

ikke naturlig å bruke dette ordet, så vi legger heller vekt på å snakke 

sammen med barna, og så kan vi oppmuntre barna til å si unnskyld hvis 

de selv ønsker det.  

 

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Mai 

Kom mai du skjønne milde.. April raste av gårde og vips så er vi allerede i 

siste vårmåneden. Vi skal fortsette å jobbe med tema vår, og så runder vi 

av dette temaet når vi nærmer oss slutten av mai. Vi planlegger for flere 

turer i nærmiljøet. Det er derfor viktig at alle har sekk hengende på plas-

sen sin, med ett ferdig skift i pose. I sekken skal det også ligge solkrem 

som vi smører barna med på ettermiddagen. Det første laget smører dere 

hjemme før dere kommer, eller når dere leverer i barnehagen. 

2.mai begynner det to nye barn på vår avdeling. Vi ønsker velkommen til 

Frida og Sanna. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og familiene 

deres.  

I mai starter førskolebarna i skolegruppene sin sammen med barn fra 

andre avdelinger i barnehagen. De skal møtes fire ganger før sommeren. 

På de to første møtene er fokus å bli kjent med de andre barna, mens de 

to siste møtene vil de besøke sine respektive skoler.  

I uke 19 arrangeres det idrettsuke i barnehagen. Da har vi opplegg enkelte 

dager der vi har fokus på kropp og bevegelse sammen med de andre av-

delingene i barnehagen. Mer informasjon kommer.  

Vi begynner tidlig med forberedelsene til 17.mai. På selve dagen er barne-

hagen stengt, så barnehagen feirer dagen mandag 16.mai. Vi legger til 

rette for mye kunst og kreativitet fremover, der vi har fokus på fargene i 

flagget og pynt til avdelingen og 17.maitoget. Mer informasjon om fei-

ringen kommer på døren når det nærmer seg.  

19.mai er det overnatting for førskolegjengen i barnehagen. Vi skal kose 

oss med god mat og drikke, film og kos denne kvelden, og vi håper at så 

mange som mulig sover over. På morgenen lager vi frokost og spiser før 

resten av barna kommer. Det vil være fast personal sammen med barna 

hele tiden. Mer info kommer.    

31.mai har førskolebarna avslutningstur til Jørpelandsholmen. Mer info 

kommer også her.    

 

Månedens sang:  Tenk at nå er dagen her.  

Månedens nøkkelord: 17.mai, flagg, nasjonaldag, bunad, følelser 

Månedens bok: Vennebok om å vise følelser. 

Vi ønsker dere alle en finfin mai måned! 

Hilsen alle oss på Froskene 

 

Tenk at nå er dagen her 

Tenk at nå er dagen her som jeg 

har lengtet etter.  

Jeg skal gå i toget, og jeg er så 

glad.  

Du kan tro jeg skal nok synge ut av 

alle krefter,  

svinge flagget mitt og rope høyt 

HURRA!  

Ser du flagget mitt: rødt og blått 

og hvitt!  

Det skal vaie fritt og vise seg.  

Friskt og vakkert er det, som vår 

kjære gamle Norge.  

Viktige datoer: 

02.05: Ramadan slutter 

02.05: Velkommen til Sanna og 
Frida  
Uke 19: Idrettsuke 

16.05: Vi feirer 17.mai 

17.05: Nasjonaldag, stengt 

19.05: Overnatting førskolen. 

26.05: Helligdag, stengt 

31.05: Avslutningstur  

førskolen 

12.05: Kornelia 4 år 

17.05 Liat 4 år 

Viktig informasjon: 

HUSK SOLKREM 

Avdelingens  nr. 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas regn-

tøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om  

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i gar-

deroben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter  vær. Nå er det lurt å ta med 

tynnere dress, lue og hansker. 

 

Husk vannflasker hver dag. 


