
MÅNEDSBREV  

  AVD SØR, 

 JUNI 2022 

Da var vi klare for juni måned, med ferietiden rett foran oss. 

Vi skal fortsette å jobbe med eventyret «De tre Bukkene Bruse» og sommer, da vi ser at 

dette er noe som fenger barna i stor grad.  

 

Gjennom «De tre Bukkene Bruse» blir barna kjent med 3-tallsloven. Det vil si at ting gjentas 

tre ganger: tre brødre, tre prinsesser, tre like hendelser osv. Gjentakelsene bygges opp etter 

en stigende skala: alder, skjønnhet, mot, vanskegrad. I eventyret om «De tre Bukkene Bruse» 

har vi tre bukker og tre like hendelser, og eventyret starter med den minste, den mellomste 

og så den største bukken. 

Vi bruker aktivt tegn og konkreter for å forsterke det språklige for de ulike elementene i 

eventyret. Dette gir barna tre ulike innfallsvinkler til eventyret; tale, tegn og konkreter.  

Vi bruker også bilder på veggene hvor vi ser barna går bort, peker og snakker/babler om de 
ulike elementene i bildet. Ja, dere har vel alle fått kommentarer fra barna om de tre Bukkene 

Bruse som Katja har malt på vinduet i garderoben?       

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn 

skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig 

språkutvikling. «     Rammeplan bor bhg, 2017 

Gjennom bruk av eventyr får barna leve seg inn i en annen og fantastisk verden som bidrar 
til at barna utvikler sin egen fantasi. De kan se på figurene vi bruker, men samtidig bruker vi 
også pinner, steiner osv når vi forteller historien ute på tur. Dette gjør at barna må danne 
seg et bilde selv av hva historien innebærer.  

«I Tastabarnehagene skal leken ha en sentral plass. Leken har en egenverdi og er en 
god lærings- og utviklingsarena. Lek kjennetegnes ved blant annet fantasi, spenning, 
kreativitet og engasjement. Den er lystbetont og indremotivert. Lek fører til 
forståelse, vennskap på tvers av alder, og utjevner språklig- og kulturelle ulikheter. I 
leken snakker vi samme språk. Personalet har et ansvar for at barnekulturelle 
tradisjoner ivaretas.» 
      Årsplan for Tastabhg, 20212022 

 

Sommeren kommer vi til å bringe inn via ulike innsekter, samt fokus på at det spirer og gror 

og blir grønt og fint rundt oss. 

 

 

 



VIKKTIGE DATOER I JUNI: 

✓ VIKTIG AT ALLE SMØRES MED SOLKREM HJEMME OM MORGENEN HVIS DET ER 

VENTET SOL!!! Vi smører etter lunsj og etter fruktmåltid. Det er ikke nødvendig å ta 

med egen solkrem. Barnehagen har solkrem med faktor 30. 

✓ Mandag 6. juni er det andre pinsedag. Barnehagen er da stengt. 

✓ Torsdag 9. juni har vi felles sommeravslutning kl 14.00-16.00. Da får de barna som 

slutter i Eskeland barnehage et diplom. Dette er et arrangement i samarbeid med 

FAU, og dere som foreldre er hjertelig velkommen til å være med       

✓ 20. juni til og med 12. august har barnehagen sommeråpent kl. 07.30 – 16.30. 

✓ 17. august er det planleggingsdag. Barnehagen er da stengt. 

 

Bursdager i sommer: 

 Sofie blir 2 år 4. juni 

 Senai blir 3 år 11. juli 

 Ida blir 2 år 14. juli 

 Live blir 2 år 10. august 

 

✓ Det blir ikke laget noe månedsbrev for juli og august. Gjennom sommeren skal vi ha 

aktiviteter i forhold til tema som blir bestemt gjennom sommeren. 

✓ For at personalet skal ha mulighet til å avvikle 3-4 uker sammenhengende ferie i 

sommer, vil avdelingene bli slått sammen i løpet av sommeren. Dette gjør at Sør og 

Vest samarbeider om vaktene.. 

 

TILBAKEBLIKK PÅ MAI MÅNED 

Mai gikk som vanlig veldig fort. Vi merker at det er en måned med flere fridager, både i 

forhold til at flere tar ekstra feriedager og at vi ikke har så mange fulle uker å gjøre alt vi 

hadde planlagt…  

Men vi brukte en del tid på å lage pynt til 17. mai, og hadde samlinger om det norske flagget, 

17. mai og nasjonaldagen til Norge.  

   

16. mai hadde vi 17. mai-fest i barnehagen. Da gikk vi i tog på gangvegen rundt barnehagen, 

og flere foreldre kom og sto og heiet på oss underveis i toget       Gjengen vår taklet det 

veldig bra å se sine foreldre uten å gråte når vi gikk videre forbi de. Kanskje fordi de skjønte 

at det skulle foregå noe kjekt i barnehagen etterpå? 



Da vi kom tilbake etter å ha gått i tog, var det 17. maileker på utelekeplassen, før vi hadde 

lunsj bestående av pølser med brød/lompe og is, og fruktfat i rødt hvitt og blått til frukten.  

I mai startet vi med besøksdager for nye barn og foreldre som skal begynne på avdelingen til 

høsten. Vi får åtte nye barn på avdelingen, derfor har vi valgt å legge det opp slik at barna 

som skal over på stor avdeling har fått gå på besøk på de avdelingene de skal begynne på. Vi 

merker på barna at dette er noe de synes er spennende og gøy, og dette er noe vi gjør for at 

overgangen til stor avdeling skal bli så smertefri som mulig. Besøksdagene for de nye barna 

er lagt opp for å bli kjent med de nye familiene, vi har lekestund og avslutter med en 

sangsamling.  
 

Ellers har vi hatt en fin måned hvor vi har vært mye ute. Det har vært både sol, regn, varmt 

og kaldt, men denne gjengen trives veldig godt ute! 

     

Takker for et flott barnehageår med denne fantastiske gjengen vi har hatt på avd. Sør dette 

året! Det gjelder både barn og foreldre       

 

 

fra Tsehai, 

Halime, Katja 

og Anett 


