
 

 

Hva skjedde på avdelingen i 

mai! 
 

I mai måned har vi hatt fokus på våren og 17.Mai. Vi har sett 

naturen endre seg sakte mot sommer. Vi har vært mye på tur. 

Barna har vært delaktig i å bestemme hvor turen skal gå.  

Ellers så har vi plantet en del i bedet ute på området.  Der har 

vi brukt tang og tare, kompost og gamle blader som jord. 

Veldig spennende. Poteter i lange baner har vi også sådd. 

Barna har vært med på hele prosessen med å så frø, ordne 

jorden, vanne osv.  

Vi har også jobbet med sjøvettregler og hva som er viktig når 

vi ferdes ved sjøen.  

. 
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Førskolegruppen 

Vi har i mai måned vært på skolen 
på torsdagene og hatt samling i 

klasserommet. Vi har fokusert mer 
på å bli kjent med området og vi 
har fått en omvisning rundt på 

skolen. Leder på SFO har også 
vært på besøk i barnehagen og 

snakket med barna.  
 

Vi vil i tiden fremover snakke mye 
om skolestart og hva som skal skje 
osv. Vi skal gjøre vårt aller beste 

for å trygge dem til skolestart. 
 

Alle må huske å søke SFO  
plass! Og husk også besøksdagen 

01.juni. 
 
Skolen oppfordrer alle til å gå inn 

å lese på hjemmesiden på 0 klasse.  

https://www.minskole.no/skeie 

 
Kjekke turdager i Trollskogen har 

vi også fått til hver uke + en tur til 
Viking stadion.  

 

https://www.minskole.no/skeie
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SOMMEREN 2022 
 

 

På onsdag blir det sommerfest i Skeiehagen 

barnehage. Det blir samtidig en liten avslutning 

for førskolegruppen med utdeling av permer og 

diplom.  

Alle foreldre er velkommen! FAU stiller med 

bakverk og vi stiller med kaffe og saft. 

Juni 
I måneden som kommer vil hovedfokuset være 

sommer. Vi kommer til å bruke litt tid på småkryp og 

utforske og studere. Vi skal ikke være så opphengt i 

planer denne måneden og heller ta ting litt mer på 

sparket. Turer rundt i nærmiljøet. Vi gleder oss til å ta 

fatt på en herlig måned sammen med barna. Husk å 

smøre barna før de kommer i barnehagen så smører 

vi de senere på dagen.  

Avslutningstur for Gruppe Blå, 

Rød og Gul, onsdag 8.juni 

Sommerfest onsdag 1.juni kl 15-16 

Det har blitt en tradisjon at vi tar avslutningsturen hjem 

til Karin og koser oss ved sjøhuset hennes. Alle må 

være i barnehagen til kl. 08.30. Dette er en tur som 

varer hele dagen og det kommer ut eget skriv om hva 

barna skal ha med. 

Denne turen er værforbehold. Vi utsetter den hvis det 

er stygt vær. 

 

 

Avslutningstur til Soma gård 
med førskolegruppen 8.juni 

 

I år blir det avslutning på Soma gård. Vi leier buss og 

drar fra barnehagen kl 09.00. Viktig at barna er på plass 

da. De skal ha egen mat og drikke denne dagen. Se eget 

skriv! 
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 Til nytt barnehageår vil vi være 21 barn til sammen. 

Vi vil få 4 overflyttinger Trollungene og et barn fra 

en annen barnehage. 

 

Så personalet på Tusenfrydene blir: 

- Stine     -pedagogisk leder 

- Therese -pedagogisk leder 

- Karin   - barne og ungdomsarbeider 

- Merete - pedagogisk medarbeider 

- Linda-   Ekstra ressurs  

- Annelin- Ekstra ressurs 

- Tobias-  tilrettelagt plass. 

 

Nytt barnehageår 

Sommeren 2021 

Barnehagen åpner 07.30-16.30 fra uke 26 til og med 

uke 32. 

Fra juli av blir avdelingene slått sammen og det vil 

variere hvem som er på jobb og hvilke avdelinger som 

blir brukt. I sommer har vi prosjekt arbeid med tema 

VANN og LEK 

 

  

GOD SOMMER ALLE SAMMEN OG LYKKE TIL VIDERE 

FOR ALLE DE SOM HAR SKOLEBARN. ALLTID LIKE 

TRIST NÅR DE SLUTTER! 


