
 

 

 

Ja da var vi allerede kommet langt ut i april måned. Tiden går fort nå på våren og jeg må 

bare få beklage at dette brevet kommer så sent.  

For noen flotte dager vi har hatt i det siste, og vi gleder oss nå til å begynne å bruke 

enda mer tid ute i solen. Vi gleder oss også til å begynne å gjøre oss klar til feiringen av 

nasjonaldagen vår. 

 

 

Mars og april 

I mars har vi også vært så heldige at vi har hatt studenter på avdelingen. 

Alexander og Melba har vært hos oss nesten hele mars måned. De har funnet på 

mye spennende og lærerikt sammen med oss. Vi har hatt hinderløype ute i 

barnehagen der vi klatret, krøp, hoppet og ikke minst hadde vi det kjempe gøy.  

Påsken kom tidlig dette året så i mars brukte vi en del tid på å lage påskepynt og 

vi snakke om påsken. Vi fant ut at vi hadde lyst å arbeide med et helt nytt 

material for oss, vi hadde lyst å bruke sement til å lage noe fint til påsken. En av 

dagene satte vi i gang, men var ikke bare bare å få rett blandingsforhold så vi 

måtte prøve oss litt frem. Vi er vel i grunnen ikke ferdig med denne utprøvingen 

enda. Til slutt fikk vi til å lage noen flotte te-lys holdere. Det var veldig kjekt 

å arbeide med sement og vi har lyst til å fortsette å bruke det til å lage ulike 

ting.  
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I løp av mars og til nå i april har vi også vært på flere kjekke turer, et par 

ganger har vi vært oppe i skogen ved ullandhaugtårnet og der er det flere 

kjekke ting vi kan holde på med. På disse turene har vi også hatt med mat og kost 

oss med å spise lunsj ute. En dag var vi også oppe hos sauene og spiste lunsj her, 

vi koste oss litt ekstra denne dagen for Michael og David hadde hatt med lapper 

som vi kunne kose oss med. Det har virkelig vært deilig og kjenne at våren har 

kommet, og det har da vært lettere å nyte lange dager ute. 

Gjennom mars og april har vi hatt fokus på hvordan vi kommuniserer med 

hverandre. Vi har snakket mye om dette sammen med barna. Hvordan skal vi 

snakke til hverandre og ikke minst hvordan vi skal snakke om hverandre. Barna er 

veldig bevist på hvordan de bør snakke med hverandre, det er bare ikke alltid 

like lett å praktisere det som vi vet. Jeg tror flere av oss voksne også kan 

kjenne oss igjen her. Vi fortsetter å arbeide med temaet om kommunikasjon i 

april og mai. 

 

April og Mai 

«Han rakk tunge til meg», «han så sint på meg», 

«han sa unnskyld, men så ikke på meg» slike 

kommentarer hører vi fra barn hele tiden, de har 

forstått det: kommunikasjon er mer enn ord! Men 

hva betyr det egentlig, dette er veldig vanskelig for 

oss voksne, men spesielt for barn.  

Vi fortsetter arbeidet vårt med «være sammen», men vi fortsetter videre med 

nytt tema. «Kommunikasjon-mer enn ord» Kommunikasjon er et viktig verktøy 

som vi for så vidt bruker mye, men likevel kan være så vanskelig. Vi 

kommuniserer verbalt, med ord og tonefall, og nonverbalt, med blikk, mimikk og 

kroppsspråk. Så det å få en forståelse på at kommunikasjon er mer enn ord, er 

viktig både i arbeidet voksen-voksen og voksen-barn, men også forholde barn-

barn. Og dette kommer vi til å ha mer fokus på i mars og april. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette sier rammeplanen om kommunikasjon: 

Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å  

motta og tolke et budskap, og å selv være avsender  

av et budskap. Både den nonverbale og den verbale  

kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt  

muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er  

avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om  

opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for  

utvikling av et rikt språk. 



 

Selv om vi fortsetter å ha fokus på kommunikasjon, kommer vi også til å arbeide 

med å gjøre oss klar til å feire nasjonaldagen vår. Vi har allerede begynt å øve på 

sanger som vi kan synge i toget.  

 

 

Med våren og litt mildere vær kommer det også insekter og småkryp, dette er og 

noe som vi kommer til å utforske mer den nærmere tiden. Det er interessant å 

arbeide sammen med barna for å finne ut mest mulig om disse små skapningene.  

Personalsituasjonen på avdelingen er per nå slik: 

Kirsten 100% 

Elisabeth 60% 

Liv Marie 50% 

Elisabeth Sol 50% 

Sarah 40% 

Robert han har nå hatt siste dag hos oss, og vi ønsker han lykke til videre når 

han nå skal i militæret. 

 

Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 
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