
April på Bjørnehiet 

 

 

 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9 
 

28  
Fotografering 

            Utelek  

29 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 
 

30  
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

31 
Felles tur til 
Alveskogen 
sammen med 
Regnbuen i 
Ramsvigskogen 
barnehage  

1  
Påskevandring 

 i kirken 
Gul gruppe 

dramatiserer 
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4 Hipp Hurra for 
Even 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

5 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 
 

6 
Gul gruppe på 

skolebesøk 
Påskelunsj for 
barna.  
 
Kanskje  
kommer  
påskeharen?? 

7 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

8 Hipp Hurra for 
Audre  
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 

11 
Påske 
feire 
uke 

11 
 
 
Påskeaktiviteter 

12  
 
 
Påskeaktiviteter  
 
 
 
 

13 
Barnehagen 

stenger 
kl.1200 

 

14 
 

Skjærtorsdag 
Barnehagen er 

stengt 

15  
 

Langfredag 
Barnehagen er 

stengt 

12 
Påske 
feire 
uke 

18 
 
 

2.påskedag 
Barnehagen er 

stengt 

19 
 

 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 

stengt! 

20 Hipp Hurra for 
Elnathan 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

21 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

22 
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 
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25 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

26 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på det spirer og 
gror 

27 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på tur 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 

28 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

29 
 Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 



April på Bjørnehiet 
Hei alle sammen! 

Mars måned takker for seg og vi ønsker April velkommen. I mars har vi studert de 

endringene som er i naturen. Det er litt varmere, gresset begynner å spire, det kommer 

knopper på trærne, blomster titter frem og insektene begynner å kravle frem fra kriker og 

kroker. Vi har hatt fokus på fuglene som kommer tilbake rundt denne tiden. Barna synes det 

er spennende og både se og høre fuglene som kommer. De undrer seg veldig over hvor de 

har vært og hva de har gjort på, dette har vi funnet ut sammen og hatt samlinger om. 

I mars markerte vi også fastelavn med fastelavnsris og boller med krem. 

Gul og Blå gruppe var på Oljemuseet og fikk lære mye om dinosaurer. Dette var en 

opplevelsesrik og minneverdig tur. 

Barnehagedagen ble markert med at vi laget oss en butikk på avdelingen. Tusen takk til alle 

som har kommet med «varer» som vi kunne ha i butikken. Denne har blitt veldig populær og 

her ser vi mye fin lek og samarbeid mellom barna. 

I april fortsetter vi med prosjektet vårt. Vi fortsetter å undre oss over fuglene og insektene 

som kommer frem. Vi begynner også å snakke om påske og lager påskeverksted. Vi lager til 

påskelunsj for barna og vi har hørt rykter om at påskeharen kommer til Varden! Gul gruppe 

skal også dramatisere påskeevangeliet for oss i Varden Kirke.  

31.mars er siste dagen til Shanze her i Varden. Denne dagen skal vi gjøre ekstra spesiell for 

henne <3 Vi skal også gå tur sammen med Regnbuen i Ramsvigskogen barnehage. Vi får da 

besøk av utvekslingsstudenter som skal se på hvordan norske barnehager er ute i natur 

sammen med barna.  

I april begynner Helle hos oss. Hun er en trygg og varm voksen som barna kjenner fra 

Revehiet. Flore vil fortsette å være på Bjørnehiet frem til sommeren. Ta godt i mot dem       

Personalet på Bjørn er da Therese, Christina, Malin, Helle, Flore, Marianne og Michel. 

Husk at barnehagen stenger kl.1630, da låser vi. Vi opplever at mange blir hentet sent og 

at personalet ikke får gått hjem når de skal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

INSEKTENE KOMMER!! 

 

Hilsen Therese, Christina, Helle, Flore, Malin, Marianne og Michel. 


