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Tilbakeblikk på mai 

Mai har vært en innholdsrik måned. Vi startet måneden med nok en uke på rødt 

nivå. Vi begynte med 17. mai forberedelser i de små kohortene. Og endelig var 

det tid for å komme seg tilbake på gult nivå. Hele avdelingen var igjen en kohort 

som kunne være sammen og mammaene og pappaene kunne følge helt inn i 

garderoben.  

 

Vi fortsatte forberedelsene til 17. mai som vi feiret i barnehagen onsdag 12. mai. 

Vi feiret med å gå i tog rundt barnehagen, hvor det ble mye sang, heiarop og 

moro. Etter toget var det tid for litt 17. mai leker. Vi delte oss i mindre grupper 

og gjennomførte både sekkeløp, potetløp, en sykkelløype og vi kastet baller på 

blikkbokser. Etter vi hadde gjennomført de ulike aktivitetene fikk vi 

klistremerke på aktivitetskortene som førskolegruppen hadde vært med på å 

lage. Så var det tid for lunsj som bestod av pølser i lompe og brød. Det var veldig 

godt etter å ha gått i tog og hatt 17.mai leker. Vi koste oss med lek ute resten 

av dagen med en liten is-pause til fruktmåltidet        

 

Etter 17.mai feiring både i barnehagen og hjemme flyttet vi fokuset tilbake til 

våren og begynte å snakke om insekter. Insekter er noe vi på øst synes er veldig 

spennende, og ute på tur er vi raske med å løfte på steiner, blader og bark for å 

finne gjemmestedene deres. Vi har også fått tid til å lage litt insekter her i 

barnehagen. Vi har laget mark av perler og vi har laget edderkopper av 

eggekartong og nå holder vi på å lage sommerfugler av kaffefilter.  

 

Nå nærmer det seg juni, og vi er klare for å ta fatt på sommeren        

 



Juni 
Tema 

«Sommer, ferie, reise»  

 

Mål 

- Bli kjent med ulike måter å feriere på.   

 

 

Sanger og regler:  
 

• Nå skinner sola i vinduskarmen 

  

Nøkkelord:   
Sommer, sol, varme, reise, ferie, vaksine, pass, 
koffest, fly, bil, camingvogn, telt, ryggsekk, 
solkrem, hytte, bade  

Eventyr/historie/bok:   
 

• Brillebjørn på ferie  

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

Juni og sommeren er her. Og som vi gleder oss. Vi er klare for varmere vær, 

lettere klær og nye og spennende opplevelser.  

 

I juni kommer vi til å fokusere på temaet «sommer, ferie og reise». Vi kommer 

til å snakke om ulike måter å feriere på, og at man kan like gjerne kan ha ferie 

hjemme i sitt eget hus, som man kan på hytte, telttur eller ferie i utlandet.  

 

 

 

 

Bursdager i juni 

Milian 4 år 22. juni! 

 

Bursdager i juli 

Sara 4 år 6. juli! 

Mariam 5 år 24. juli! 

 



 

 

 

 

Annen informasjon  

 

• Det blir ikke laget noe månedsbrev eller månedsplan for feriemånedene. Vi 

vil da ha satt opp temaer for hver uke, med aktiviteter i forhold til tema.  

 

• VIKTIG AT ALLE SMØRES MED SOLKREM HJEMME OM MORGENEN 

HVIS DET ER VENTET SOL!!! Pass også på at barna har egen solkrem. 

Dette fordi vi fokuserer på å unngå smitte bl.a. ved ikke å bruke samme 

solkrem på alle barna.  

 

 

 

 

 

Sommerhilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  

 

 

Viktige datoer 

• Uke 22- Idrettsuke.  

• 10. juni- Sommerfest for barna og avslutningsseremoni for 

førskolebarna. 

• Sommerferien går mellom uke 25-32 (21. juni til og med 13. 

august) Disse ukene har barnehagen sommeråpent kl. 07.30 – 

16.30.   

• Vi vil i disse ukene også ha en del felles vakter og samarbeid med 

naboavdelingen for at det skal være større personaltetthet 

gjennom dagen.  

• 18. august er det planleggingsdag. Barnehagen er da stengt.   

  


