
    Mai og juni på Bjørnehiet  

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

18 
 

2 
Grupper: 
-BlåGrønn2 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn1 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

3 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

4 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på 
tur 
Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 

5 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

6 
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

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

19 
 

9 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

10 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

11 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på 
tur 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 

12 
Hipp hurra for 

Ryleigh 6 år 
 

13 
Hipp hurra for 

Helle 4 år 
 

20 
 

16 
Vi markerer 

17.mai  
Toget går 0930 

17 
 
Grunnlovsdagen 
Barnehagen er 

stengt 

18 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på 
tur 
Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 

19 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

20 
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

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

21 
 

23 
Hipp hurra for 

Asma 4 år 
 

24 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

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

26 
Kristi 

himmelfartsdag 
Barnehagen er 

stengt 

27 
Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 
-Gul gruppe 
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22 30 
Grupper: 
-BlåGrønn2 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn1 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

31 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

1 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på 
tur 
Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 

2 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

3 
Grupper: 
-BlåGrønn2 
temagruppe 
-BlåGrønn1 på 
tur med Revar 

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

23 6 
2.pinsedag 

 
Barnehagen er 

stengt 

7 
Gul gruppe på 
sommertur til 

Roaldsøy. 
Infoskriv kommer 

8 
Larvefest i 

Varden 
barnehage 

Infoskriv kommer 
 

9 
Hipp hurra for 

Michel 

10 
Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

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

24 13 
Grupper: 
-BlåGrønn2 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn1 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

14 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

15 
Sommerfest i 

Varden 
barnehage 

Infoskriv kommer 
 

16 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

 

17 
Hipp hurra for 

Ellinor 5 år 
 

25 
Sommer- 
barne- 
hage 
 

20 
Grupper: 
-BlåGrønn1 på tur. 
Husk klær etter vær og 
vind. Vi går 0930 
-BlåGrønn2 
temagruppe  
-Gul temagruppe 

21 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

22 
Grupper: 
- Grønn 
temagruppe 
-Blå temagruppe 
-Gul gruppe på 
tur 
Husk klær etter vær 
og vind. Vi går 0930 

23 
Grupper: 
- Grønn lager 
varmmat 
- Blå og Gul felles 
tur Husk klær etter 

vær og vind. Vi går 
0930 

24 
Grupper: 
-BlåGrønn1 
temagruppe 
-BlåGrønn2 på 
tur med Revar 

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

26 
Sommer- 
barne- 
hage 

27 
Hipp hurra for 

Ester 6 år 
 

28 
Møtedag  
Inne og utelek 
temabasert 
samling. 

29 
Hipp hurra for 

Christina 
 

30 
Hipp hurra for 

Johan 6 år 
 

1 
Hipp hurra for 

Oline 6 år 
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Hei alle sammen! 

April måned ga oss en liten smak av sommer. Vi har hatt strålende sol og noen varme dager. 

Dette har gitt nytt liv i barnegruppa og i naturen rundt oss. Barna blir helt ville når de ser 

insektene kommer frem og kommer stadig med undrende spørsmål om endringene som 

skjer i naturen nå.  

For ett år siden på denne tiden var vi på rødt nivå, der vi måtte dele oss og ikke kunne være 

sammen, der dere foreldre ikke fikk komme inn til oss og vi «skavtt» til dersom noen nøys!  

Jeg er så glad for at vi har en normal hverdag igjen! 

Med en friere hverdag har april gitt oss mange fine stunder og minner sammen. Vi har vært 

på noen fantastiske turer og fått smake på det naturen har å by på. Vi har funnet mange 

insekter og studert dem nøye med forstørrelsesglass. Vi har vært på tur til sjøen og sett at 

det begynner å bli liv i fjæra. Vi har deltatt på ryddeaksjonen på Storhaug og fikk boller. En 

russ kom på besøk til oss og ga oss is i bytte mot en knute i lua.  

Vi ser at det fine været og endringene i naturen gir ny inspirasjon til leken.  

I mai begynner vi å lese om «Larven aldri mett». Den lille larven spiser seg gjennom 

ukedager, epler, plommer og jordbær inntil den en dag er blitt helt mett og blir en 

sommerfugl.  

Denne lille boken ble tema i fjor også og da ble temaet avsluttet med en larvefest, festen blir 

8.juni! Dette tenker vi at vi skal gjør i år også og har denne som tema også i juni måned. Det 

er en kjekk bok som vekker undring og gir mulighet for fine samtaler. Boken byr på lek med 

tall og telling samt størrelse og form. Vi tenker at denne boken kan være et fint 

utgangspunkt til barnas undring rundt insekter og småkryp som nå kommer frem.  

I mai skal vi selvsagt markere Grunnlovsdagen. Dette gjør vi 16.mai. I forkant av markeringen 

skal vi snakke med barna om hvorfor vi feirer denne dagen, øve på 17.mai sanger og lage 

17.mai pynt. 

Mer info om denne markeringen kommer. 

26.mai er Kristihimmelfartsdag, da er barnehagen stengt. 

7.juni skal gul gruppe på Utflukt til Roaldsøy. Info kommer. 

15.juni blir det sommerfest for barna i barnehagen. Info kommer. 

INFO: 

Det har åpnet seg en mulighet der jeg, Therese, kan begynne i Ramsvigskogen barnehage fra 

høsten 2022. Denne muligheten har jeg takket ja til og har derfor min siste sommer her i 

Varden barnehage.  

Jeg har hatt to fine år her i Varden og kommer til å savne alle sammen. Heldigvis er jeg ikke 

langt unna og vi skal finne på mye kjekt sammen, Ramsvigskogen og Varden i tiden 

fremover. 

Vi er så heldige å a mange gode folk i Varden og Kristin Vatsvåg som dere kjenner godt fra 

Bikuben er ferdig utdannet barnehagelærer nå til sommeren, hun overtar min stilling her på 

Bjørnehiet 
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Husk: 

- Ta med solkrem til ditt barn om du ønsker at vi skal smøre barnet her. 

-Hjelp oss og baret ditt å holde orden i garderoben. Vi har 18 barn på avdelingen og det er til 

tider utfordrende å vite hvem som eier hva, særlig om det ikke er navn i klærne😊 

- Ved levering og henting er det fint om dere kommer inn på avdelingen eller inn i den 

innerste garderoben. Det er vanskelig for oss å se og høre dere i den ytterste garderoben når 

det er liv og røre inne på avdelingen 😊 

- Husk å snakke med personalet om det er noe dere er usikre 

 på eller lurer på😊 

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


