
 

 

 

 

 

Da har vi altså kommet frem til årets første sommermåned, skulle kanskje ikke 

tro det etter hva temperaturen gjelder.  Nå lover meteorologene at sommeren 

skal komme så det er vel bare å håpe at de har rett.  

 

Mai 

Mai har vi jo fortsatt med temaet om førstehjelp og vi opplever stadig at Henry 

er uheldig og skader seg. Barna er blitt utrolig flinke til å komme med forslag til 

hvordan vi kan hjelpe Henry når han er uheldig. Vi har også i mai snakket om 

Jaen Henri Dunant som hjalp sårede soldater. Og vi har snakket om at vi er nødt 

til å hjelpe selv om vi kanskje ikke leker så mye med den som har slått seg. 

 

 

 

 

 

 

Selv om vi har hatt om førstehjelp denne måneden, så er mai en måned der det 

skjer mye forskjellig. Vi startet tidlig med å øve til 17. mai feiring. Dere skulle 

hørt dem, de ropte så det «jallet» i veggene. «Barnehagen Tjensvoll, hei hei hei, 

ingen barnehage er som deg». De ble også veldig gode på sangene som vi øvde på, 

selv om det kanskje ikke var like lett å konsentrere seg om å synge på selve 

dagen. 13. mai var altså dagen for å feire 17. mai i barnehagen, vi var alle fulle av 

forventninger om hurra rop, pølser og ikke minst is. Vi har jo tradisjon i vår 
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barnehage om å gå i tog sammen med de andre barnehagen i nærområdet, så 

klokken 10.15 stod vi alle sammen klare for å gå i tog. Førskolejentene var 

fremme og bar fanen til barnehagen, mens vi andre gikk litt lenger bak. Det er 

alltid kjekt å gå i tog på Tjensvoll for det er så utrolig mange som kommer for å 

se på oss. Tusen takk til alle dere som kom, veldig kjekt at flere av dere også 

hadde mulighet til å bli med til barnehagen etterpå. 

  

 

 

 

 

 

 

Da toget var ferdig, var det pølsebod i barnehagen. Førskolebarna på 

Stokkavannet og Mosvannet delte ut pølser. Da alle var mette fikk vi hver vår is. 

 

På 17. mai er det vanlig med «leker» og vi kan selvfølgelig ikke være dårligere i 

barnehagen. Da alle hadde spist seg gode og mette så var det klart for 

tradisjonelle 17. mai leker ute. Vi hadde potetløp, sekkeløp og å kaste på bokser.  



 

 

 

 

 

 

 

Tror både barn og voksne hadde en flott dag. 

I uke 21 var det HMS uke, og her hadde vi fokus på Arbeidsmiljø. HMS gruppa i 

barnehagen hadde laget et kjempeflott opplegg for uka, og det skjedde noe 

omtrent hverdag. Mandag fikk vi besøk av Regnbueløven/ Løven Lotte, det var 

utrolig spennende. Løven Lotte hadde med seg rosiner til oss og så fikk vi et brev 

til avdelingen og et til Kirsten. Begge brevene skulle åpnes neste dag klokken halv 

ti. Tirsdag åpnet vi avdelingen sitt brev og her stod det at vi skulle lage en 

ramme til å vise frem bilden fra uken. Denne henger inne på avdelingen så det er 

bare å komme og ser.. Vi fikk også et oppdrag om å synge en sang for en annen 

avdeling, vi valgte å synge for Jernaldergården. Dere skulle virkelig vært å sett 

dem, de var kjempe flinke til å synge. Kirsten åpnet også sitt brev, hun fikk i 

oppdrag å ha samling på onsdag. På samlingen på onsdag fikk vi også besøk av 

Tuppen og Lillemor. 

 

 

Gjennom uka skjedde det også flere ting som ansiktsmaling, og samba gjennom 

gangene. Det var utrolig kjekt å være med på dette og vi håper at HMS-uka 

neste år blir like bra. 

I slutten av mai var det klart for at førskolgjengen skulle overnatte i 

barnehagen. Dette ble rette og slett en kjempe opplevelse for både barn og 

voksne. På nettsiden kan dere se bilder fra dagen/natten. 
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Månedens tema: Insekter, småkryp og samarbeid 

I rammeplanen for barnehager står det: «ta utgangspunkt i barnas 
nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve med 
alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien». Dette 

er grunnlaget for at vi ønsker å fokusere på insekter og småkryp denne måneden. 

I det siste så har barna vært i busker og kratt for å fange insekter, og gravd i 

jorda for å finne ut hva som bor der. De viser stor interesse for insekter og 

småkryp og vi vil derfor bygge videre på denne interessen.  

Mål for barna: 

 Oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet 

 Få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige 

avhengighet og betydning for matproduksjon 

Mål for personalet: 

 Legge til retter for undring rundt insekter, hva lever de av? hvor bor de? 

ol. 

 Legge til rette for et godt samarbeid mellom barna 

 Delta aktivt 

 

 

 

 

I forhold til arbeidet med Være Sammen så vil temaet for måneden veilede oss 

inn i arbeidet med samarbeid. Vi vil sammen i grupper gå ut å lete etter insekter, 

finne ut hva insektene vi finner heter og hva de spiser for eksempel. Ved å 

arbeide i grupper får de et tetter samarbeide med hverandre og vi må snakke 

om hvordan vi samarbeider. 

Juli 

Når feriene starter kommer vi til å ha en egen sommerplan, hvor det vil være 

egne temaer hver uke det kommer mer informasjon om dette sener. 

 

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

Kirsten 


