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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. Det nærmer seg «jakke-og-sko-sesong», som er den mest ettertrakta i  

løpet av året.  

 

 

 

 

 

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. Vi er straks ferdige med «Skinnvotten», og får en naturlig overgang til 

«Den lille larven Aldrimett». Vi kommer også til å snakke mye om fugleliv, og «krysser av» diverse fugle-

arter som vi ser. Vi satser på å få inn et par-tre gode båldager med matlaging før forbudet inntrer 15.april 

og selvfølgelig må vi snakke litt om påske høytiden når den nærmer seg. Høydepunktet er jo da påskefes-

ten! Da blir det show og jakt på påskeharen. 

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

barna skal lettere kunne bearbeide sine opplevelser og fortelle dere om dem. 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 bil-

der, det vet vi. Vi prøver ukentlig å begrense antall bilder vi legger ut, men det er viktig for oss å prøve å ha 

bilder av alle barna. Ellers er det selve aktiviteten som skal være i fokus. 

Gruppen vil vi fortsatt dele i to når det er mulig og naturlig. Vettene vil ha sitt opplegg og Dragene vil ha 

sitt. Åse Marie/Adham og Andrea er fast med dragene og Monica og Erik er fast med Vettene.  

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

«Årstidene»). Og ryktet vil ha det til at hun pleier å ha med is:-) 

Vær alltid i barnehagen til kl. 09.30. På en Naturgruppe må vi alltid se an været og ta avgjørelser deret-

ter. Målet er alltid å være ute og helst på tur, enten ut av barnehagen eller opp i skogen vår. Hvis det skjer 

noe spesielt og/eller vi vil at dere skal komme før sier vi i fra her på nettsiden. Endringer vil forekomme! 

Så dere må alltid følge med. Den beste måte å gjøre dette på er å abonnere, da vil dere få en mail hver 

gang noe legges ut.  

Hilsen Adham, Andrea, Kalombi, Monica og Erik! 
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Noen datoer fremover verdt og merke seg: 

Vinterferie 28.02-04.03: Monica ferie hele uken. 

Fredag 01.04: Dragene skal til Oljemuseet på dinosaurutstilling. 

Tirsdag 05.04: Vettene skal til Oljemuseet på dinosaurutstilling. 

Påskefest torsdag 07.04: Barna må være levert i barnehagen innen 09:30. Vi fikser alt. 

Påskefrokost fredag 08.04: Vi serverer god frokost og kaffe til barn, foreldre, besteforeldre og søsken. 

Endelig har vi lov til å invitere hele gjengen, dette blir koselig! 

Påske: Barnehagen er stengt 14.04-19.04 i påsken. Merk at onsdag 13 april har vi kun åpent til 12.00. 

Husk å levere inn lapp i.f.t når ditt barn skal ha fri resten av påske 

uken. Denne kommer. 

Bursdager denne perioden: 

Eric blir 5 år 18.3. 

Ea Amalie blir 4 år 19.3. 

Nor Elise blir 6 år 4.4. Vi feirer den 7.4.  

Vidar blir 5 år 06.04 

 Oskar blir 6 år 28.4. 

Andrea blir 21 år 08.03 

Adham blir år 15.03 

 

 

 


