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Hei alle sammen:-) 

Nå kommer våren og vi er supergira for dette er jo den aller, aller beste tiden å gå på Naturgruppen og så i 

de fantastiske omgivelsene vi har. Barna har allerede begynt å spørre om vi snart skal ta på bare jakke og 

sko og det satser vi jo på at vi skal!  

Tiden vi bruker utendørs i barnehagen legger grunnlaget for barnas ferdigheter og muligheter til å mestre 

livet ute i pakt med naturen. Barna får erfare hvordan årstidene endrer seg og i det vi beveger oss i skogen 

kommer dyre og planteriket nærmere. Når barna er mye ute i naturen blir de også glad i den og vil ta vare 

på den. Jo bedre kunnskap barna har om f. eks de ulike artene jo større betydning får de for barnet. Det blir 

litt som med mennesker vi kjenner, de betyr litt ekstra. Så de to neste månedene skal vi ha fokus på insekts 

liv, fugleliv og bærekraft/miljøvern. Gruppene har egne opplegg med sine primærkontakter. 

Det å skape tilhørighet til naturen henger på alle måter sammen med livet mennesker lever i denne verden, 

og i høy grad til det vi spiser. Vi lever med liten tvil i utfordrende tider og det er helt nødvendig å endre 

måten vi lever på så den blir mer bærekraftig. Flere perspektiver spiller inn for eksempel sosialt, økologisk 

og politisk og på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Bærekraftig utvikling handler om at vi må se våre hand-

linger i sammenheng med hvordan neste generasjon skal leve og hva de skal leve av. Hvordan vi forbruker 

i dag vil påvirke handlingsfriheten til dem som kommer etter oss. Barnehagen som en svært viktig og sen-

tral institusjon i samfunnet vårt har mye å bidra med i denne sammenheng! Vi er så vidt i gang med arbei-

det rundt kjøkkenhagen vi planlegger sammen med resten av huset og dere foreldre. Vi har sådd frø og det 

begynner å spire godt i vinduene nede på Natur. Barna er veldig opptatt av disse prosessene for tiden og vi 

har ambisjoner om at barna vil ha med seg erfaringer videre i livet om hvordan maten vi spiser kommer fra 

naturen og fra hage til vår mage. 

Påske høytiden nærmer seg jo, faktisk er det jo kun snakk om en liten måned til. Vi skal så karse, lære oss 

tradisjonelle påske sanger og høydepunktet er jo da selvfølgelig påskefesten! Da blir det show og jakt på 

påskeharen. Denne er kun for barna, se datooversikt neste side. 

Tradisjonen tro vil også den «Gule Jenta» som symboliserer våren dukke opp (jf. Arild Nyqvist sitt dikt 

«Årstidene»). Ryktet vil ha det til at hun pleier å ha med is:-) Vi satser på å få inn et par-tre gode båldager 

med matlaging før forbudet inntrer 15.april og vi vil fortsatt dele gruppen i to når det er mulig og naturlig. 

Ellers fortsetter vi med grupper på tvers torsdager og her inngår Vettene og tilvennings arbeid for svalene 

som skal ned til høsten.  

Følg med på nettsiden hvor vi prøver å legge ut bilder hver uke. Disse er i hovedsak ment for at barna skal 

kunne bearbeide sine opplevelser og fortelle dere om dem, men også kjekt å vise dere foresatte hva vi bru-

ker tiden sammen med barna på. Så se bildene sammen, da vil det gi mer mening da vi ikke alltid har tid til 

å kommentere på alle. Noen ganger blir det litt vel mange bilder, det vet vi. Planen er å begrense dette, men 

noen ganger er det viktig å vise frem selv prosessen eller f. eks for barnet at de ser seg selv på et par bilder. 

Ellers er det selve aktiviteten som skal være i fokus og som vi ønsker å dokumentere. 

Hilsen Cevahir, Åse Marie, Kalombi, Erik og Monica:-)  
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Noen datoer fremover verdt og merke seg: 

Påskefesten torsdag 30.3: Barnet må være i barnehagen til kl. 09.30. Resten fikser vi. Festen er utendørs. 

Påske: Barnehagen er stengt 06.04-11.04 i påsken. Merk at onsdag 5.april har vi kun åpen til 12.00. Husk å 

levere inn lapp i.f.t om ditt barn skal ha fri påske uken.  

Planleggingsdag tirsdag 11.4: Barnehagen er stengt! 

Dugnad 18.4. Mer info kommer. 

Svømming 4 og 5 åringer: Alle fredager t.o.m 28 april. 

Ellers gjelder det å følge med på nettsiden og sms fra oss. 

Bursdager denne perioden: 

Emilia blir 5 år 13.3. 

Ea Amalie blir 5 år 19.3. 

Vidar blir 6 år 6.4. 

Iqra blir 6 år 11.4. 

Feiringene som er når bhg er stengt avtales nærmere med foreldre 

 

Og med det ønsker vi alle en herlig Stavanger vår!  

Vi vet jo at til sommeren kommer regnet tilbake så nyyyyyt!!!! 

 


