
Månedsbrev for mars og april  

Vi ønsker våren velkommen og ser frem til lysere dager. Januar og februar 

kom med mye vær, turer til biblioteket og turer på Storhaug. Vi har blant 

annet hatt om temaet farger, og avsluttet med et flott og fargerikt karneval. 

Historien om da snøen fikk farge, samt historien om de små spøkelsene vil vi 

bruke videre. 

I forbindelse med fagområdet antall, rom og form har vi snakket om ulike former. Dette 

fagområdet handler om å utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Fagområdet omfatter lekende og 

undersøkende arbeid, sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, 

former, mønster, tall, telling og måling. Det handler om å stille spørsmål, resonere, 

argumentere og søke løsninger (rammeplan for barnehager s. 53). For å fremme dette 

fagområdet skal vi ha ulike eksperimenter sammen med barna. Der vi reflekterer og undrer 

oss sammen. Vi ser videre på tall, ulike former og formlikhet. 

I løpet av mars måned vil vi starte med påskeforberedelser og trekker inn fagområdet etikk, 

religion og filosofi. Her skal barnehagen skape interesse for samfunnets mangfold og 

forståelse for andre mennesker livsverden og levesett (rammeplan for barnehager s. 55).  

 

Bursdagsbarn i mars og april 

Den 16. mars blir Levian 4 år 

Den 20. mars blir Erika 5 år 

Den 4. april blir Alexander 5 år  

Den 6. april blir Live 6 år 

Den 8. april blir Ask 5 år 

Den 25. april blir Herman 4 år 

Den 27. april blir Marta 6 år 

Vi gratulerer våre flotte bursdagsbarn med dagen. 



 

Den 30. mars inviterer vi dere foresatte til påskefrokost på avdelingen (det 

kommer mer informasjon om denne etter hvert). 

Den 31. mars er det gul fest/ vårfest i barnehagen.  

 

 

 

Den 05. april stenger barnehagen kl: 12.00. 

Den 06. april er skjærtorsdag barnehagen er steng. 

Den 07. april er langfredag barnehagen er stengt. 

Den 10. april er 2. påskedag barnehagen er stengt 

Den 11. april er planleggingsdag barnehagen er stengt. 

 

 

Da er det bare å glede seg til lysere dager og vårstemning. 

Hilsen Anne Sissel, Marianne og Heidi 
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