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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

3 
Agata og Laila tur  
 
Matilda og Katrine 
språk/forming  

4 

Svømming for 4 

åringene med 

Katrine og Matilda  

Laila, Agata og 

Geir språk, lek og 

forming  

5 
 

Katrine og Matilda 
tur  
 
Laila og Agata 
språk og lek  

6 
 

Førskoleaktivteter  
 
De andre har utedag  

7 
 
 
Fellesrom Agata og 
Laila  
 
De andre er inne for 
forming og lek  

 10 
Fellestur til 
tastaveden 
Alle går 09.00  

11 
 Svømming 
Katrine og Matilda 
  
Laila, Agata og 
Geir språk, lek og 
forming 

12 
Matilda og Katrine 
tur  
 
Laila og Agata 
forming 

13 
Kristi himmelfartsdag  
Barnehagen er 
stengt  

14 
Fellesrom Matilda og 
Geir  
 
Laila og Agata tur  

17 

 

18 
 Svømming 
Katrine og Matilda  
 
Laila, Agata og 
Geir språk, lek og 
forming 

19 
 

Laila og Agata 
turdag   
 
Matilda og Geir  
Språklek  

20 
 

Førskolegruppe med 
Katrine   
 
De andre har utedag  

21 
Fellesrom Agata og 
Laila  
 
De andre er inne for 
forming og lek 

24 
Deler oss i grupper  
Katrine og Matilda 
inne med 4 
åringene  
De andre ute 
formiddagen  

25 
Svømming Katrine 
og Matilda  
 
Laila, Agata og 
Geir språk, lek og 
forming 

26 
Fellestur til 
skogen ved 
stokkavannet  
Vi ågr kl 09.00  

27 
Førskolegruppe med 
Katrine   
 
De andre har utedag 

28 
Fellesrom Matilda og 
Geir  
 
Laila og Agata tur 

Periodens litteratur  Periodens nøkkelord Periodens rim/regler  Periodens sang 

Vennskap bøkene om 
barnekonvensjonen  
  

Inkludering og vennskap  
  

Ti små indianere   -Alle fugler små de er  
- fløy en liten blåfugl  
 
 

Periodens 
formingsaktivitet  

Periodens  
Naturaktivitet  

Periodens  
Tur/ opplevelser 

Periodens språkaktivitet   

Perle 17 mai sløyfer  
Figurer til dukketeater  
 

så tomater ,eple, og 
andre planter  
fuglelivet i dalen   

Fellestur til 
stokkavannet  
 

Begreps lotto  
Rime ord   

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Norsk_flagg_dannebrogsr%C3%B8d.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

Evaluering av forrige måned: 
 
 
 

April forsvant fort når rødt nivå traff oss over natten 

igjen       men for et vær og fine dager vi hadde ute 
sammen. Barna deres har vist oss en utrolig glede over 
og være ute på tur, så dette tar vi med oss vider og 
lager minimum to langturer i måneden fremover til juli. 
Vi har ikke prøvd oss på alle 24 men det vil vi nå om 
reglene lar oss. Gjennom turene ser jeg en annen måte 
de kommuniserer på, nye relasjoner har oppstår, de 
tilbyr hverandre en hjelpene hånd og vi har så gode 
samtaler sammen om opplevelsene.. 
Disse planene er laget med tanke på gult nivå og vil se 
annerledes ut om det ikke skulle bli slik. Men barna er 
delt opp i grupper pr voksne og har faste grupper, ditt 

barn vet hvilke voksne den tilhører        
Ønsker takke dere alle for det flotte samarbeide disse 
ukene og for at dere ivare tar vårt smittevern ved og 
bære masker når det er vanskelig og holde avstand.  

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 jobbe med våren og hva som skjer rundt oss nå i 
naturen og bruke den med lange dager ute på tur og 
finne spennende vårtegn. Vi øver oss på vårsanger og 
nasjonalsangen slik at vi er gått forberedte til 17 mai 
uansett hvordan den skulle bli i år.  
«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)  

• Vi kommer til å bruke store om ikke hele dagene 
ute fremover så ekstra uteklær, et pannebånd 

eller solhatt på varmere dager er kjekt å ha       

• 4 åringene (de som skal på førskole til høsten) 
fikk startet på en svømmetime før rødt og vil 
fortsette dette når vi for klart signal. Der er 6 
ganger igjen av tilbudet vårt) dere for en SMS 
når det starter opp  


