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Månedsbrev juni 2022 

Avdeling Øst 

Sommer og ferie er rett rundt hjørne nå når vi trer inn i juni. 

I juni vil vi fortsette med vår/sommer tema. Innsekter og blomster er til stor interesse på avdelingen, 

dette ser vi når vi er på turer i nærområdet og barna plukker med seg alt de finner av blomster, når vi 

ankommer turdestinasjonen er barna raske med å snu på steiner for å finne maur, larver, snegler og 

biller. Denne interessen har vi valgt å ta med oss inn i et prosjekt vi har valgt å kalle 

«sommerveggen». På denne veggen skal vi henge opp alt av det kreative barna lager. Vi har så vidt 

startet å lage solsikker, snegler, sommerfugler og maur.  

 

«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 daglige virksomhet. Alle barn skal få erfare å få 

innflytelse på det som skjer i barnehagen»    

    (Rammeplan for barnehage, 2017) 

 

Når barna finner og «fanger» innsektene er vi ansatte bevisste på å forklare til barna viktigheten 

rundt hvorfor vi må slippe dem «fri» før vi går fra turområdet. Det samme gjelder når vi er i 

barnehagens uteområde og barna finner masse innsekter, her er vi også bevisste på å forklare 

hvorfor det er viktig å slippe dem ut igjen når vi går inn eller hjem.  

 

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens 

egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk 

mangfold og bidra til bærekraftig utvikling»     

    (Rammeplan for barnehage, 2017) 
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Viktige datoer i juni: 

- 7. juni – Kulturkarusellen på Teinå skole for førskolen.  

- 9. juni – sommerfest og avslutning for Førskolen fra kl. 14.00-16.00. Her vil barna ha på 

refleksvester, som vi tar av når foreldrene/foresatte kommer. 

Andre beskjeder: 

- Det er viktig at barna kommer ferdig smøret med solkrem til barnehagen. Vi smører barna 

etter lunsj. Barnehagen stiller med solkrem i faktor 30 og 50, ta med egen dersom barnet 

trenger noe annet.  

- Kalenderen sier sommer, så pass på at barna har det de trenger av tøy til varme dager 

- Vi minner om at alt av personlige leker må bli liggende hjemme eller i bilen, IKKE INN I 

BARNEHAGEN.  

- Vi har intern konkurranse på avdelingen for å se hvor mange som leser månedsbrevet, 

dersom du har lest dette kom til en av oss på avdelingen og få en premie! 😉   

 

Tilbakeblikk på mai måned 

Mai startet med regnvær og turdag, vi gikk rundt om i nærområdet på lekeplasser før vi vendte 

tilbake. Vetle fylte 6 år og Nehemiah fylte 5 år i måneden som har vært, hipp hipp hurra for dem 

begge. Starten av mai besto også av forberedelser til 17.mai, vi lagde nydelige maiblomster, perlet 

flagget, fargela flagget og lærte sanger med tegn.  
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Gjennom hele mai hadde vi mange flotte turer, vi var ikke alltid like heldige med været, men det 

stoppet ikke oss! Eskelandskogen har vært en fast turdestinasjon for oss i lag med avdeling Nord. Vi 

var også så heldige at vi fikk reise med buss hjem til Anette! Her var vi også veldig uheldige med 

været, men vi lar oss ikke stoppe. På Rennesøy, hjemme hos Anette, hoppet vi på trampoline, spilte 

fotball, hadde danseleken og matet sauene.  

 

Begynnelsen av mai er høysesong for froskeegg, så Mariann hadde med et par rumpetroll til oss og 

disse fikk navnet Supertrusene. Vi har i forbindelse med dette har vi sett film om hvordan 

rumpetrollene blir til frosker, nå sjekker vi hverdag hvor langt de er kommet i utviklingen sin. 

 

16.mai ble barnehagens markering av 17.mai. Dagen besto av tog og sang rundt barnehagen 

etterfulgt av typiske leker som ertepose kasting og sette halen på grisen. Vi på Øst lagte oss pølsebu 

ute på baksiden til lunsjmåltidet, dagen avsluttet med is og fruktsalat.  
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Måneden avsluttes med farvel til vår kjære Melissa, som har sin siste dag her hos oss i Eskeland 

fredag 27. mai 2022. Takk for tiden sammen og lykke til på skolen, Melissa, vi kommer til å savne deg. 

Nå sier vi farvel til deg, 

vi kan ikke låne deg lengre. 

Vi prøver å ikke være lei, 

for nå er det skolen du trenger. 

 

Har vært så gøy å følge deg, 

og sett den du har blitt til. 

Med tøys og leven, hui og hei, 

og alt som gjør deg til deg. 

 

Vi vil nok sikkert lengte litt, 

og savne dine klemmer. 

Kom gjerne innom, ta en titt, 

så du oss ikke glemmer. 

 

 

 

Hilsen Anette, Beate, Katrin og Mariann 


