
 

Sommerbrev på Fyret 

2022 

Nå er sommeren her, og feriene for barn og voksne starter snart 😊 

Tilbakeblikk på mai  

Denne måneden har vi hatt fokus på 17. mai og avslutning av Hakkebakkeskogen.  

16. mai hadde vi en kjempefin feiring her i barnehagen hvor vi gikk i tog, hadde 17. mai leker 

og spiste pølser og is. Det var en stor overraskelse da kongeparet kom ut på balkongen og 

vinket til oss. Korpset kom også inn i barnehagen og spilte for oss, mens vi fikk synge med og 

marsjere rundt i barnehagen. 

Vi avsluttet temaet Hakkebakkeskogen med feiring av Bamsefars fødselsdag i gymsalen. 

Bamsefar fikk krone og kappe, vi sang bursdagssangen og danset for han. Vi spiste en god 

lunsj med kake og fruktsalat til dessert. 

De som skal begynne på stor avdeling etter sommeren har vært på besøk på Fjøset og Løå en 

gang i uken. Vi opplever at barna synes det er spennende, snakker mye om det og gleder 

seg.  

 

 

 

 

 

Plan for sommeren: 

I juni vil vi stort sett være avdelingsvis. Vi håper på fine sommerdager hvor vi kan ha kjekke 

aktiviteter ute, gå på tur og ta frem vannsprederen. 

Juli/august: Uke 28,29, 30 slår alle avdelingene seg sammen. Vi kommer til å være på 

Naustet. Dette fordi det er få barn og færre voksne. Dere leverer og henter her. 

Ukene før og etter samarbeider vi med Naustet, da leverer dere som vanlig.  

Vi kommer til å legge planer sammen med barna disse ukene. Det blir forskjellige aktiviteter 

som: turer, bading (hvis fint vær), formingsaktiviteter, aktiviteter i gymsalen, matlaging m.m. 

 



 

Bursdager i sommer       

Daniel blir 3 år 14.07 

Maja blir 3 år  14.07 

Sivert blir 3 år  21.07   

Emilian blir 3 år  29.07 

 

 

Viktig informasjon: 

• Åpningstider uke 25-32: kl.07.30-16.30 

• Solkrem: Dere smører barna om morgenen før de kommer, så smører vi de etter lunsj. (Alle 

må ha egen solkrem med navn) 

• Vi ønsker at alle har med seg egen vannflaske med navn 

•  Matservering blir som vanlig.  

•  Pass på at barna har klær etter vær i barnehagen, viktig med solhatt/caps. Ha gjerne 

badetøy/badebleier liggende. 

• Vi ønsker at alle barna tar med alt av klærne og sko hjem når de tar ferie. Da får vi vasket og 

ryddet skikkelig før nytt barnehageår.  

• Torsdag 11/8 begynner 10 barn fra Fyret på Løå og Fjøset. 

•  17. august er det planleggingsdag – barnehagen stengt.  

 

Personalets ferieuker: 

• Else-Lill:  26, 27, 28 og 29 

• Maren:  27 og 28 

• Bendik:  28, 29 og 30 

• Mari:                29, 30 og 31 

• Marit:   26, 27 og 28 

 

Maren går i svangerskapspermisjon i midten av august. Vi ønsker henne lykke til       

 



Tusen takk! 
Vi vil med dette takke for et fint år sammen med dere! Ti av barna våre skal nå over på stor 

avdeling og vi ønsker dere lykke til. Vi kommer til å savne dere! Heldigvis får vi følge dere fra 

sidelinjen i noen år til. 

  

 

Ønsker alle en riktig god sommer og takk for et godt samarbeid. 

Gleder oss til et nytt barnehageår i august       

Hilsen Else-Lill, Bendik, Maren, Gerd Marit og Mari 

 


