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MÅNEDSBREV 

Juni 
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JUNI 2022 
MAN. TIR. ONS. TOR. FRE. 

30  31  1 2 

Cevahir 25år! 

 

3 Lek i smågrupper 

Besøk av de nye som begyn-

ner til høsten.  

 6  2. pinsedag 

Barnehagen  

STENGT 

7 Smågrupper  8 Møtedag 9 Lek i smågrupper 

 

10 Lek i smågrupper 

 

13 Turdag 

 

14 Smågrupper 15 Møtedag 

 

16  

Vettene sommerfest! 

Agnes 5 år! 

17 Lek i smågrupper 

Alma 4 år! 

20 Turdag 

 

21 Smågruppe 

 

22 Møtedag 23  

Smågrupper  

24 Lek i smågrupper 

Pride fest! 

27 Turdag 28 Smågruppe  29  Møtedag 30 

smågrupper 
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 Juni 2022 

ENDELIG TID FOR FLOR OG FJÆRE!  

Det er like spennende hver gang våren er her. Insektene er tilbake, blomstene titter opp fra 

marken og vi er klare for å utforske livet i fjæra.  

Vi lærer navn på de ulike vekstene i naturen, hva som er giftig og hva vi kan spise. På tur la-

ger vi LandArt, dvs kunst av det vi finner i naturen.  

Vi skal lære å respektere naturen og de som lever i den. Insektene er kjekke å samle og se 

nærmere på med forstørrelsesglass. Hvor mange bein har de? Hvor er øynene, munnene og 

hva spise de?  

Turer til stranden for å utforske livet i fjæra hører våren og sommeren til.  

 

PRIDE 

Juni er Pride—måneden og det skal feires! Vi markerer pride med en real fest. Det blir pride-

tog, farger, musikk og gode samtaler om hvorfor denne markeringen er så viktig. I rammepla-

nen står det:  

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og frem-

me mangfold og gjensidig respekt.» og «Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familie-

former og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.»   Mangfold og gjensidig respekt 

(udir.no)   

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/
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• Jeg er stolt av å være meg  

• Jeg kan være glad i den jeg vil  

• Jeg kan bli det jeg vil  

• Jeg har lov til å si hva jeg mener  

• Jeg skal ikke si ord som gjør andre vondt  

• Ingen er like, vi er forskjellige både utenpå og inni  oss 

• Jeg kan leke med den jeg vil  

• Det finnes ikke jente farger og guttefarger  

• Vi er alle like viktige  

• Jeg kan gå med de klærne som jeg vil  

• Ingen skal si at noen er stygge  

• Vi skal ikke le av hverandre  
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Til informasjon til foreldre: 

 

Endelig sol og sommer og solkremsesongen er i gang! Barna skal komme ferdig påsmurt 

med solkrem, gi beskjed dersom barna ikke er smurt. Husk å ha med egen solkrem til barna i 

sekken som de kan ha her i barnehagen. :-)  

 

Lurt å ha med ekstra klær ettersom det kan bli en del vannlek på ekstra varme dager.  

 

Minner om at vi fortsetter med mattilbud i juli og august.  

 

Vetteforeldre:  

16. juni er det sommerfest/avslutning for vettegruppen. Mer informasjon kommer når det nær-

mer seg.   

Ha en nydelig juni og lykke til videre på skolen til vettene når den tid kommer. Vi er så glad i 

dere og kom gjerne på besøk. Takk for godt samarbeid til dere vetteforeldre. Ha en god som-

mer og lykke til videre med en  spennende høst i vente :-)  

 

Hilsen Shanze, Cevahir, Birte, Mark og Stine. 
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Hovedmål; utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i 

et fellesskap. 

 

Nærmiljø og samfunn:  «Bidra til at barna oppmuntres til å medvirke egen hverdag og utvik-

ler tillit til deltakelse i samfunnet.» 

Etikk, religion, samfunn: «Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av 

likheter og ulikheter.  

Kunst, kultur og kreativitet: Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.  

Natur, miljø og teknikk: Utfolde oss i naturen og bli kjent med nærmiljøet.  

Kommunikasjon, språk og tekst: Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som red-

skap til å løse konflikter. 

Natur, miljø og teknikk: Utfolde oss i naturen og bli kjent med nærmiljøet.  

Kommunikasjon, språk og tekst: Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som red-

skap til å løse konflikter. 

Kropp, bevegelse og helse: Gå på tur i ujevnt terreng. Gå på lengre turer. 

Antall, rom og form: Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse. 


