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Endelig fikk barna gå i et stort 17.mai-tog på selveste dagen! 

Heldigvis har vi kunne gå i 17.mai-tog i barnehagen disse årene som det har 

vært restriksjoner, så de har fått oppleve noe av det og de har jammen kost 

seg masse da også. Er veldig glad for at mammaer og pappaer har kunne fått 

gå sammen med barna i år. 

Barna vokser til og 2019-barna har begynt å gå på besøk til stor avdeling på 

torsdager. Issa og Lillian besøker Revehiet og de andre besøker Romling. Det er 

spennende, samtidig som det gjerne er litt skummelt når det nærmer seg og 

dagen har kommet. Å begynne såpass tidlig med tilvenning er lurt, da det tar 

tid å bearbeide hva som skal skje og det er viktig med relasjonsbygging tidlig 

for å skape trygghet. Shelan skal jobbe på Romling fra nytt barnehageår og det 

er også fint for barna som skal begynne der å ha en voksen som kjenner de så 

godt. 

Som seg hør og bør, så har vi en avslutningsfest for de som slutter på Knøtt. 

Det blir en dag med kjekke aktiviteter og litt høytidelig med utdeling av diplom 

og bildeminner å ta med seg. 

De som har bursdag i ferien sin avtaler vi med dere foreldre om hvilken dag vi 

skal feire. 

Tor har blitt storebror til ei jente. Gratulerer til familien! 

I juni fortsetter vi med temaet insekter og småkryp. Det er et spennende tema 

som får oss til å utvide horisonten over hva som lever rundt oss og hvor ulikt 

de forflytter seg. Den som ikke tør i ta i en meitemark er kanskje den som liker 

å holde en edderkopp, og slik kan vi også observere hverandre. 

Disse ukene samarbeider vi med Troll pga ferieavvikling; 27 og 28  

29 er hele barnehagen sammen. 

Det vil alltid være en fra hver avdeling, men ikke nødvendivis på tidligvakta. Vi 

kan lage en oversikt med bilder over hvilke vakter vi har. 
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Vi har en deilig sommer måned i vente. Håper på gode dager med sol 

og god temperatur. Nå har vi mindre faste planer på avdelingen og 

har derfor mulighet til å gjøre flere spontane aktiviteter. Vi forsetter 

videre med tema:» Insekter og småkryp»; lesegrupper; 

formingsaktiviteter og musikk og dans. Vi kommer til å ha flere turer 

i nærmiljøet (besøke husene og insektjakt i naturen). Vi håper på 

gode turer i nærområdet. Åpningstid i sommer fra uke 25 til og med 

uke 32 er 7.30  

Viktige datoer: 

Uke 23: Idrettsuke i barnehagen- opplegg ute og i gymsalen 
16.juni: Sommeravslutning for førskolegruppen- opplegg ute   
14.juni: Avslutningsfest på avdelingen for barna som slutter/ 
begynner på stor avdeling  
Tema uker: uke 26, 27, 28 og 29 – det kommer eget skriv om opplegg 
i disse ukene 

Bursdager 😊 Hipp hipp hurra!             

Mila    2.07.19         
Viktor 15.07.20 
Aline   22.07.20                       
Lillian   28.07.19 
Kornelius 4.08.19 
Eira   8.08.19 
       


