
Månedsbrev april 2022 

Avdeling Øst  

 

April er her og påsken står for tur.  

Vi vil fortsette med våren og følelser. Vi har dessverre 

ikke hatt alt for mye om det i mars, derfor velger vi å fortsette med disse temaene. I 

forbindelse med påsken komme vi til å plante karse. Da vil vi benytte anledningen til å så 

ulike frø, hvor vi kan se hvordan de spirer og gror. Her vil barna få vare med i 

hele prosessen fra frø til vi kan spise det. Vi kommer også til å lage litt 

påskepynt som vi kan pynte avdelingen med.  

I starten av måneden vil vi snakke om hva påsken er, hvorfor vi feirer og hva 

forventinger og erfaringer barna har til påske.  

«Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 

humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i 

barnehagen»       Rammeplan for barnehage, 2017 

 

Torsdag 7. april må dere holde av og markere i kalenderen. 

Da inviterer vi foreldre og søsken på påskebuffet fra klokken 

14.00 – 16.00.  

 

Viktige datoer i april 

- 7. april – Påskebuffe  

- 11-13. april - Påskeuke 

- 14-18. april – Påskeferie BARNEHAGEN STENGT 

- 19. april – Planleggingsdag BARNEHAGEN STENGT  

- 24. april – Mawada fyller året!  

 



Tilbakeblikk på mars måned 

Mars har vært fylt av sykdom både blant personal og blant barna. Måneden startet med 

vinterferieuken, hvor noen hadde fri. Dagene i vinterferien var fylt av nydelig vær og masse 

gode turer sammen med avdeling Nord, samt deilig mat på bål både på turene og i 

barnehagen.  «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring» (Rammeplanen for 

barnehage, 2017). 

    

 

Vi fikk endelig hatt det etterlengtete karnevalet! Da ble det karnevalssamling i regi av 

avdeling Øst. Vi sang sanger om alle kostymene og enkelte barn på avdelingen opptrådte 

med utkledningssang.  Etter samlingen var det på tide å "slå, slå, slå katta ut av sekken NÅ!" 

og alle fikk slått på pinataen, som var en creeper inspirert fra Minecraft. Creeperen var 

ganske solid og trengte et par slag av Anette før den gikk i stykker og alle fikk en 

eventyrsjokolade. Til lunsj ble det servert pølser, en herlig festdag.  

 



 

I mars har vi markert både barnehagedagen og Rockesokk. På barnehagedagen hadde vi 

fokus på vennskap. Hele barnehagen bidro til å lage et felles flagg, her fikk alle som ville 

velge seg en farge, dyppe hånda i malingen også trykke håndflaten på et stort ark som 

senere ble satt sammen til et stort fint flagg. Som forberedelser til Rockesokk, farget vi vår 

egne sokker og lagte to store fargerike plakater. Alle hadde ulike sokker når dagen kom, vi 

spiste gele med sugerør og hadde felles ringleker ute.  

 

VÅRRYDDING 

Husk også å se hvordan det ligger an med klærne i barnas hyller. Det er kanskje på tide å 

bytte ut fleece og tykke luer, bytte ut den tykke vinterdressen med vårdressen, sjekk gjerne 

også at alt passer. 

Matpakke! Vi minner om at etter påske er frokostservering i barnehagen over og vi går 

tilbake til matpakker. 

 

Til slutt vil vi ønske dere alle en riktig god påske!  

Anette, Katrin og Mariann 


