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Månedsbrev mai 2022 

Avdeling Øst 

Kom mai du skjønne mai … 

Vipps så var april også forbi og vi er i mai!  

Vi kommer til å markere 17. mai i barnehagen. Vi går i vårt eget lille 17-mai-tog rundt 

barnehagen og synger for full hals. Måneden vil bestå av mye sang som vi skal bruke i toget, 

vi kommer til å snakke om hvorfor vi feirer 17. mai og dekorere avdelingen og barnehagen i 

nydelige 17-mai-dekorasjoner. På markeringsdagen vil vi etter toget ha tradisjonelle 

aktiviteter som sykkelløp, ertepose, sette halen på grisen osv.  

I uke 22 skal barnehagen arrangere «idrettsuke». Her vil barna få prøve seg på en ny idrett 

og ulike aktiviteter hver dag. Fokuset denne uken ligger på de motoriske ferdighetene hos 

barna, både de fin- og grovmotoriske. 

 

 

Vi har ikke bestemt oss for tema denne måneden, 17. mai tema vil det bli i starten av 

måneden. Etter markeringen og selve dagen har vi lyst å fordype oss enda mer i våren.  

«Barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Få kunnskap om 

dyr og dyreliv»          

      (Rammeplanen for barnehage, 2017) 
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 Viktige datoer i mai: 

- 2. mai markerer vi Id al-Fitr, som er muslimenes avslutning på Ramadan 

- 16. mai markerer vi 17.mai i barnehagen 

- 17. mai Norges nasjonaldag – Barnehagen er stengt 

- 26. mai Kristi himmelfartsdag – Barnehagen er stengt 

Bursdager i mai: 

- Vetle fyller 6 år! 

- Nehemiah fyller 5 år! 

Annet: 

- Foreldresamtaler står for tur og dersom du ønsker samtale skriver du deg opp på 

listen eller tar kontakt med Mariann, så finner vi tid.  

- Vi går mot varmere tider og minner igjen på å sjekke barnas klær, hyller og skap.  

- Barnehagen vil kjøpe inn solkrem til avdelingen med faktor 30, dersom noen trenger 

spesielle solkremer må dette tas med hjemmefra og markeres med navn.  

 

Tilbakeblikk på april måned  

April fløy forbi den måneden også, men den har vært fult av aktivitet! I løpet av måneden 

har vi vært på en hel haug med turer i nydelig vårvær. Vi har hatt korte turer til lekeplasser i 

nærområdet og til Lilleskogen, men vi har også gått lengre turer som for eksempel til 

Eskelandskogen, Stokkavatnet og til Grødem.  

«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). 
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Påsken sto for tur i april og da benyttet vi anledningen til å plante karse, lage fine påskeharer 

og annen nydelig påskepynt. Vi hadde også fellessamling i regi av avdeling Sør, her fikk vi 

besøk av påskeharen og han hadde til og med påskeegg fylt med deilig sjokolade til oss!  

Vi har hatt både snø og sol i april! Vi hadde et bursdagsbarn i april, Mawada ble 6 år, hipp 

hipp hurra! I slutten av måneden som har vært fikk vi endelig plantet tomater, som vi følger 

nøye med på hver dag for å se om vi ser noe nytt. Vi ønsker at alle som leser månedsbrevet 

denne måneden sender oss en tommel opp på avdelingstelefonen.  
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Utenom det deltok vi på «Hele Rogaland rydder», det er en utfordring fra NRK Rogaland og 

mediehus i Rogaland om å bidra til «Vi går langs strendene ute ved kysten, langs fortauene 

i byene, i nabolaget, på turstiene, i barnehagen og rundt skolen. Vi plukker plast, glass, 

papp og papir – og sørger for at Rogaland skinner i mai» (Hele Rogaland rydder). Dette var 

sats for alle barna å være med på. Vi fikk til og med Tastavis til å komme og dokumentere 

deltakelsen vår, noen av førskolebarna ble også intervjuet så se opp for neste trykk av 

avisen!  

 

 

 

Hilsen Anette, Katrin og Mariann  


