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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

 31 
 
Matilda og Katrine 
inne forming og 
språk for 
svømmegjengen 
og noen flere   
 
 De andre ute  

1 

Svømming Laila, 

Agata og Geir 

språk, lek og 

forming  

2 
 

Katrine og Matild 
sin gruppe inn for 
ord lotto  
 
Laila ,Agata og 
Geir tur  

3 
 

 Sommerfest for 
ungene i bhg  
Vi markere 
førskolebarna  

4 
Førskolebarna på 
skolebesøk i dag 
10.30 med Katrine  
Fellesrom Agata og 
Laila  
De andre er inne for 
forming og lek  

 7 
Matilda inne med 
en gruppe  
 
De andre er ute 
etter samling   

8 
 Svømming 
Katrine og Matilda 
  
Laila, Agata og 
Geir språk, lek og 
forming 

9 
Matilda og Katrine 
ute aktiviteter  
 
Laila og Agata 
forming 

10 
 Felles tur til Geo 
parken   
Vi går kl 09.00 
 

11 
Fellesrom Matilda og 
Katrine  
 
Frilek på avdelingen 
og gjøre ferdig uken 
aktiviteter  
 

14 
Matilda og Katrine 
inne med sin 
grupper  
 
De andre er ute 
etter samling  

15 
 Svømming 
Katrine og Matilda  
 
Laila, Agata og 
Geir språk, lek og 
forming 

16 
 

Katrine og Matilda 
tur  
Laila ,Agata og 
Geir språk og spill   

17 
 

  Agata og Geir tur  
 
Laila og Matilda 
språk og spill  

18 
Fellesrom Agata og 
Laila  
 
De andre er inne for 
forming og lek 

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord Periodens rim/regler  Periodens sang 

Eventyr  
Barnekonvensjonen  
 
  

Inkludering og vennskap  
  

Ti små indianere   -Alle fugler små de er  
- fløy en liten blåfugl  
-hode, skulder ,kne og tå  
 
 

Periodens 
formingsaktivitet  

Periodens  
Naturaktivitet  

Periodens  
Tur/ opplevelser 

Periodens språkaktivitet   

Lage fulger  
Sommerplakat over 
halvåret vårt sammen, 
bilder, tekst og minner  
 

fuglelivet i dalen   
lære oss navn på fugler 
og insekter  

Fellestur til  
Geo parken  
Byhaugen  
 

Begreps lotto  
Rime ord   



 

Evaluering av forrige måned: 
 
 
 

Da er mai over og vi begynner på de offisielle sommer 
månedene selv om varmen lar vente på seg .vi er 
kommer i gang med smøremåltid og dette fungere veldig 
bra, barna liker og få velge pålegg selv (de for ikke smøre 
selv enda da vi er på gult nivå)   
Det var kjempekjekt og komme inn igjen, se lekene våre 
igjen! 
Vi opplever at de er blitt mer samkjørt i løpet av rød 
periode og at alle nå er trygge på hverandre og spiller på 
nye relasjoner. Ellers har det hvert mange fridager og 

mai forsvant så alt for fort      men vi har kost oss og fått 
masse fine dager sammen.  

Mål og innhold for neste måned: 
 

 
 

 Vi jobber videre med dette å ta vare på hverandre og 
hvordan skape gode dager for andre rundt oss.  
Vi fokusere enda på det å bruke ord for å utrykke oss, 
noen er blitt veldig gode på dette mens andre trenger 
mer hjelp og støtte.  
Vi vil studere livene i reir og kasser i dalen, det er en del 
aktivitet på husene og det er spennende og se hvem som 
har flyttet inn og lære oss navnene på fuglene og ikke 
minst insektene barna finner  
«barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle 
relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide 
for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 
men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger». 
Rammeplan for barnehage s 19 

Informasjon: 

 
 
 

 

• Det er lurt og la det ligge en solkrem i 
barnehagen fremover for vår sol kan være skarp, 
(smør barnet før levering, vi smører etter lunsj og 
frukt)  

• Geir har vikariat ut juni. Agata har også ut juni, 
men kan bli utover juli om aktuelt.  

• vi har i år laget en sommerfest med avslutning 
seremoni for førskolebarna felles for hele 
barnehagen i sin kohort  isteden for på kvelden 
med familie for å overholde smittevern for alle 
parter.   

• førskole barna har også fått tilbud om og komme 
på besøk på skolen sammen med en fra 
avdelingen fredag 4 juni.  

• uke 25 går vi over i sommer ukene som da er 
tama uker  

• minner om at barn med forkjølelses symptomer 
selv ny snue skal holdes hjemme i 48 timer og 
evt testes før de kommer tilbake i bhg. Vi 
opplever at en del kommer i halv form og kan 
ikke bruke tiden på og ringe når de blir levert 
slik. 

 



 

 


