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                                                                         Hei alle sammen:-) 

 

Nå nærmer det seg sommer!   

Vi kjenner allerede at sola har mye kraft og vi har vært masse ute med bare jakke og sko. Husk å smøre barna fra 

morgenen og ha solkrem i sekken, så at vi kan nytte sola ubekymret!  

 

Vi kommer til å jobbe videre med fokus på insekt- og fugleliv og vi skal utforske livet i fjæra. Selvfølgelig blir 17. Mai 

et stort tema de neste uker. Vi skal ha tog med flagg og sang, før vi skal ha pølser, is og leker i barnehagen! Vi vil og 

har en sommerfest og en fin avslutning til Vettene, mer informasjon kommer.  

På verdensdag til kulturelt mangfold skal vi feire Eid. Vi på Natur synes det er veldig spennende å dele og oppleve 

våre forskjellige kulturelle bakgrunner. Mer info kommer. Alle som har lyst å pynte seg, kan gjør det, så blir det en 

fin fest for alle! 

  

I det siste har barnas medvirkning vært et stort tema for de voksne på Natur. «Barnehagen skal ivareta barnas rett 

til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens dag-

lige virksomhet.», sier rammeplanen. Men hva betyr det egentlig? Barna må ha mulighet til å påvirke sin hverdag 

aktivt. Det kan for eksempel betyr at de få bestemme hvilken turvei vi skal gå i dag og hvilke leker vi skal ta med. 

Det kan betyr at de velger hvem de har lyst å leke med og ikke minst hva de vil leke. Det er nok i lek barna har mest 

ytringsfrihet, de kan uttrykke sine følelser, meninger og tanker.  

Da er det vår oppgave som voksne, å anerkjenne det, å være åpen for barnas ideer og forslag, og å være fleksibelt 

med våre egne planer.  

Vi på Natur er veldig opptatt av å bruke lek som verktøy for barnas medvirkning, fordi medvirkning skjer i samspill 

med andre mennesker. Mange barn har allerede fått besøk av Råkki, vår avdelings strikkedukke, og delt deres 

eventyrer i boken hans. Dette er en fantastisk mulighet for avdelingen til å bli enda bedre kjent med hverandre og 

deres hjem. Alle bestemmer selv, hva de vil viser fram og forteller resten av gruppen. Råkki er et verktøy til å opp-

leve andres hverdag og for å oppdage likheter og ulikheter. Også synes vi, at det er kjempekoselig å ha sånn en kul 

venn på Natur!  

 

Vær alltid i barnehagen til kl. 09.30, eller gi beskjed om dere kommer senere. På en Naturgruppe må vi alltid se an 

været og ta avgjørelser deretter. Målet er alltid å være ute og helst på tur, enten ut av barnehagen eller opp i sko-

gen 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.  

Foreldresamtaler med Dragene vil skje i juni, påmeldingsliste kommer etter hvert.  
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                                     Viktige datoer å merke seg: 

 

Noen datoer fremover verdt å merke seg:  

Monica har ferie i uke 18, Karoline jobber mandag og tirsdag, Kalombi jobber onsdag, torsdag og fredag. 

12.05: Vi feirer Eid 

16.05: Vi feirer 17 mai. 

17.05: Stengt. 

16.06: Sommerfest for barna. 

26.05: Stengt pga Kristi Himmelfartsdag. 

06.06: Stengt (2 pinsedag). 

 

 

Bursdager: 

04.05: Herman 6 år! 

27.05: Sigrid 4 år! 

20.06: Freja 4 år! 

 

Hilsen Åse Marie, Andrea, Kalombi, Monica og Erik :-)  

 

 

 

 


