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Tilbakeblikk på april 

April ble en annerledes måned enn det vi hadde planlagt. Måneden startet rolig 

med påsken. Vi håper alle hadde en strålende påske og påskeferie. Vi som var i 

barnehagen, hadde noen fine og rolige dager.  

 

Etter påsken var et to planleggingsdager. Disse brukte personalet godt og vi 

hadde fokus på lek som er et av satsningsområdene for dette barnehageåret. Vi 

ommøblerte på avdelingen for å skape nye og gode lekekroker som vi ønsker skal 

bidra til et godt lekemiljø på avdelingen.   

 

Etter planleggingsdagene kom barna tilbake og vi opplevde stor entusiasme og 

engasjement fra barna da de fikk se de nye lekekrokene. Vi opplevde en større 

ro og at barna fikk mer utholdenhet i leken.  

 

Dessverre tok det ikke lang tid før Stavanger kommune bestemte at skoler og 

barnehager skulle over i rødt nivå i trafikklysmodellen. Det ble nok en 

planleggingsdag som vi brukte på å forberede oss. Vi delte inn både inne og 

uteområdene i mindre soner, vi fordelte og ryddet vekk leker, vi organiserte og 

planla turer og aktiviteter.  

 

Vi har vært heldige med været disse ukene på rødt nivå. Noe vi er veldig glad da 

vi på rødt nivå er mye ute da dette er det beste alternativet med tanke på 

smittevern og smittespredning. Vi har kost oss ute i solen disse ukene. Vi har 

gått mye fine turer og funnet oss en ny favorittlekeplass. På turene har vi lett 

etter fugler som er temaet vårt denne måneden. Vi har sett mye måker, skjære, 

kråke, trost og ringduer.  

 

Vi vil også takke foreldre for godt samarbeid denne perioden. Det er mange ting 

og mye informasjon å holde styr på, men det er viktig å huske at vi alle gjør så 

godt vi kan        



Mai 
Tema 

«17 mai og vår» 

Vi starter måneden med å forberede oss til 17 mai.  

Etter 17. mai vil vi fokusere videre på vår, og da spesielt insekter.  

Mål 

Lære om 17. mai.  

Bli kjent med insekter 

Sosialt mål 

Høre på beskjeder 

 

Sanger og regler:  
• Diverse 17. mai sanger 
• Alle fugler 
• Fløy en liten blåfugl 

  

Nøkkelord:   
Nasjonaldag, is, pølse, tog, grille, bunad, flagg, 
sløyfe, insekt og dvale. 

Eventyr/historie/bok:   

• Lille larven aldri mett 

Farge:  
 
 
 
 
  

 

 

Vi har kommet oss til den siste vårmåneden. Vi starter måneden med å 

forberede oss til 17. mai. Vi kommer til å øve på ulike 17.mai sanger og ha litt 

forskjellige formingsaktiviteter. Selve 17.mai feiringen i barnehagen vil foregå i 

kohortene, og vi vil gå i covid-19 vennlig 17.maitog med avstand.  

 

Etter 17.mai blir det siste innspurt på tema vår. Vi kommer denne perioden til å 

fokusere på insekter. Insekter er noe vi opplever at barna allerede viser en 

interesse for. Vi gleder oss derfor til å utforske og lære mer om disse 

småkrypene.  

 

 

 

Bursdager i mai 

Vetle 5 år 4. mai! 

Sigurd 6 år 18. mai! 

Nehemiah 4 år 21. mai! 



 

 

 

Annen informasjon  

• Vi fortsetter foreløpig med rødt nivå til og med fredag 7. mai.  

• Det blir ingen endringer i kohortene.  

• Barnehagens åpningstid vil fortsatt være 8.00-15.00 med mulighet for 

levering og henting 15 min før og etter.  

• Vi ønsker fortsatt beskjed dersom dere leverer etter eller henter før 

denne tiden slik at vi kan møte dere og barna på best mulig måte. 

• Det er viktig at vi får beskjed dersom barna har fri eller er syke.  

• Vi ønsker fortsatt at barna kommer ferdig påkledd på morgenen. Ha 

gjerne på litt ekstra klær på morgenen, da morgenene er kalde, så kan vi 

kle av i løpet av dagen.  

• Anbefaler også at alle har votter eller hansker da barna blir fort kalde på 

hendene.  

 

 

 

Håper alle får en strålende mai måned! 

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  

 

 

Viktige datoer 

• Lørdag 1. mai- frist for levering av sommerferielappen 

• Torsdag 13. mai Kristi himmelfartsdag- barnehagen er stengt! 

• Fredag 14. mai- 17.mai markering i barnehagen. Dette er en 

såkalt «inneklemt» dag mellom to fridager. Gi beskjed dersom 

deres barn skal ha fri denne dagen, slik at vi eventuelt kan sette 

opp fridager i personalgruppen.  

• Mandag 17. mai – Norges nasjonaldag- barnehagen er stengt! 

• Mandag 24. mai- 2. pinsedag- barnehagen er stengt! 

• Uke 22 (31.mai- 4.juni) – Idrettsuke.  

 

  


