
 

 

 

 

 

«Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter grønn…» 

Nå ser vi helt tydelig at gress og trær begynner å bli grønne igjen, det er godt å 

vite at det nå virkelig er vår. Vi kan etter hvert ha mindre klær på når vi skal ut, 

tykke dresser blir byttet ut med jakker og vintersko med joggesko.  

Tusen takk for at dere har kommet på foreldresamtaler, gi gjerne en 

tilbakemelding om hvordan det fungerte når dere bare ble satt opp på tider. 

 

April 

I april har vi fortsatt arbeidet med førstehjelp. Vi har hatt flere samlinger med 

Henry og samtalene vi har viser at barna skjønner hvor viktig det er at vi hjelper 

de som har det vondt. Vi har også snakket om at vi må hjelpe alle og ikke bare de 

som vi liker best. Ved å snakke om dette har det vært lett å føre en parallell 

over til arbeidet med «Være Sammen». Sist månedsbrev så skrev jeg litt om 

historien til sangen «Tutti Fratelli» som betydde vi er alle søsken. Denne sangen 

går jo helt i trå med det som Løveloven sier «alle barn på jorden har den samme 

rett». Skulle nesten tro at Jean Henri Dunant som er kommet opp med slagordet 

«Tutti Fratelli» hadde vært med på «Være sammen». 

Mai 



 

 

 

 

 

 

Ellers i april så har vi hatt fokus på våren, og å finne vårtegn. Vi var på en flott 

tur sammen med Sandra (student) der vi så blomster som var kommet opp, trær 

og busker som hadde begynt å spire og sist men ikke minst noen av sauene på 

jernaldergården hadde fått lam. Langs veien stoppet vi opp og lyttet for å høre 

om vi kunne høre noen fugler, vi fant ut at noen nok allerede var kommet tilbake 

fra syden. 

 

Sammen med Sandra snakket vi mye om våren og hva som skjer når vi kommer til 

våren. De satte også i gang med å så karse slik at de kunne se når denne spiret 

frem.  

 

En mandag hadde vi bakedag og da laget vi rett og slett knekkebrød. Disse 

knekkebrødene bestod av havregryn, linfrø, solsikkekjerner og grovmalt hvete. 

De ble ganske gode på smak men de ble utrolig harde, de satte virkelig tennene 

våre på prøve. 

Ellers i april har vi vært mye ute, det har vært deilig å kunne bruke det meste av 

dagen ute i flott vær. Det er likevel ikke alle barna som er like fornøyde med 

dette. En av dagene kom en av guttene bort og spurte «kan vi være inne hele 
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dagen i dag». De trives godt med å leke inne og de leker kjempe godt i lag med 

hverandre. 

 

Mai 

Månedens tema: Kropp, bevegelse og helse, med fokus på førstehjelp og 

bevegelse 

Fokuset vårt kommer også til å være 17mai nå fremover. 

 

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom 

kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og 

bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange 

områder (rammeplanen). 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse ønsker vi å bidra til at barna: 

 skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og 

utfordringer.  

 får kunnskap om menneskekroppen og førstehjelp 

Mål for personalet: 

 Legge til rette for varierte og allsidige bevegelser og utfordringer 

 Gi kunnskap om menneskekroppen og førstehjelp  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Nå ønsker vi å bruke de gode relasjonene som barna har, til at de kan hjelpe 

hverandre hvis noen skader seg. Vi har i de siste månedene hatt mye fokus på å 

hjelpe når vi ser at andre er lei seg, dette er også gjennomgangstema i det 

førstehjelps opplegget som vi skal bruke sammen med barna.  

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Trine, Camilla, Maryan og 

Kirsten 


