
 
Månedsbrev for april  

               – Jensahagen  

 

 

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

 

Det har vært mye sykdom og skifte av vikarer i mars måned. Vi opplever at barna på 

avdelingen gjennom den siste tiden har vist reaksjoner på at det har vært ett «ustabilt» 

personal, hvor de ikke vet hvem som er på jobb fra dag til dag. Ledelsen har snakket sammen 

og dette skal vi nå ta på alvor!  

 

I påskeuken vil det komme en ny vikar inn til oss som skal være hos oss over en lengre 

periode. I tillegg er det også planer om å styrke grunnbemanningen på Jensahagen. Mer 

informasjon kommer når dette er blitt skikkelig bekreftet av ledelsen.  

 

Selv med mye sykdom vil vi skryte over personalet i Bjergsted barnehage som hjelper 

hverandre der vi kan. Vi har stått på og vi har jobbet godt for at barna skal bli godt tatt vare 

på selv med mangel på personal.  

 

Dette har medført at vi ikke har fått gjort alle de pedagogiske planene som vi ønsket i mars 

måned, men vi har selvsagt fått gjort noe! Vi har blant annet malt påskekyllinger med bruk 

av gaffel som «malerpensel». Etter de hadde malt fikk de sette på øyne, bein og nebb på 

påskekyllingen. Vi har også malt fine påskeegg og barna fikk også være med å male på det 

ene vinduet på avdelingen.  

-------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Vi fortsetter med påskeaktiviteter i starten av april. Samtidig vil vi trekke inn vennskap og 

følelser som tema. April måned vil også gå til foreldresamtaler og forberedelser til 

samtalene.   

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



VIKTIGE DATOER I APRIL: 

• Onsdag 5. april – Barnehagen stenger 12:00  

• Torsdag 6. april – Skjærtorsdag, barnehagens stengt 

• Fredag 7. april – Langfredag, barnehagen stengt  

• Mandag 10. april – 2. påskedag, barnehagen stengt  

• Tirsdag 11. april – Planleggingsdag, barnehagen stengt 

  

Hilsen oss på Jensahagen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


