
MÅNEDSPLAN april REVEHIET. 

Fokus: Vennskap og lek. 

Tema: Påske og årstiden vår. «Det spirer og gror, det kravler og det kryper». 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

14 4 
Blå & Gul gruppe ut på tur. 
 
 
Grønn gruppe lekegruppe i 
barnehagen. 

5 
 
 

Hipp, Hurra 
Finn 4 år. 

 
 

 

6 
Påskelunsj i 

barnehagen – 
Revehiet & 
Maurtua.  

 
…og kanskje 
kommer 
påskeharen. 

7  
Gruppe-
samlinger. 
 
1: Påske. 
2: Tall og telling. 
3: Musikk. 
 

8  
Gulgruppe i 
barnehagen. 
 
Blå og grønn 
gruppe kreative 
barn. 
 

15 
 

Påskeuken. 

11 
 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 

12 
 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 

13  
 
Barnehagen er 
har åpent til 
12.00. 
 
 

14 
 
SKJÆRTORSDAG 
barnehagen er 
stengt. 

15 
 
LANGFREDAG 
barnehagen er 
stengt. 
 

16 18 
 
2.PÅSKEDAG  
barnehagen er stengt. 

19 
 
PLANLEGGINGSDAG 
barnehagen er 
stengt. 

20 
Gul gruppe ut 
på tur. 
 
Blå og grønn 
gruppe i 
barnehagen. 

21  
Gruppesamling. 
 
1: Tall og telling. 
2: Eventyr. 
3: Musikk. 

22 
Gulgruppe i 
barnehagen. 
 
Blå og grønn 
kropp i 
bevegelse. 
 

17 25 
Blå & Gul gruppe ut på tur. 
 
 
Grønn gruppe lekegruppe i 
barnehagen. 

26 
Lek og aktiviteter i 
barnehagen. 
 
Bjørn & Rev har 
møtedag. 

27 
Gul gruppe ut 
på tur. 
 
Blå og grønn 
gruppe i 
barnehagen. 
 

28  
 
Hipp, Hurra  
Kevin 4 år. 

 

29 
Gulgruppe i 
barnehagen. 
 
Blå og grønn 
kropp i 
bevegelse 
 

 

Hilsen Line, Cecilie, Ellen, Stine-Oline, Hege, Kim & Brit.  

 

 

 



Hilsen personalet på Revehiet. 

 

Hei. Tenk at vi allerede er i april. Dagene er varmere, det spirer og gror, det kravler og krype, fuglene synger og 

vi har hatt mange gode stunder på Revehiet. Karneval var en dag med mye moro, latter, dans og felles lek 

sammen med Bjørnehiet. Taco stod på menyen og det ble vireklig en fin karneval fest.  

Vi leker godt inne og ute, vi synger, ler, tuller og tøyser og lærer om mangt i våre  ulike grupper og aktiviteter i 

løpet av dagene. Leken er variert og rik barna i mellom. De leker på tvers av alder, avdeling og de leker sammen 

ut fra relasjonene sine i etablerte, trygge og gode vennskap. Praten går konstant, de planlegger og organiserer 

lek og aktivitet sammen her og nå, leken varer overtid og fra den ene dagen til den andre. Framover vil vi 

fortsette å fokusere på vennskap og lek, samtidig som vi undrer oss over hva som skjer ute i naturen.  

Påsken blir markert gjennom våre ulike tradisjoner og aktiviteter. Fokus i vårt arbeid er alltid samhold, trygghet 

og glede over å være sammen i lek og aktiviteter. Den gode gruppedynamikke er det som er viktig å skape og 

opprettholde for liten og stor -da har vi gode dager, livet er godt og barna får de beste muligheter for en god 

egen uvikling på alle sine utviklingsområder ut fra den de er. Alle skal bli sett og alle skal oppleve seg inkludert 

og en del av miljøet -og det er det vi voksne som skal påse at alle barn opplever hos oss. 

Barnehagen vil få jord i sine plante kasser og inne vil vi starte opp med å så ulike frø sammen med barna. Vi 

henvender oss til dere en gang til om at Gamle/ brukte terrakottapotter kan tas med til vårt så prosjekt - da 

blir vi super glade…! Takk         

Gul gruppe barna – våre skolestartere skal sette våre sette poteter i  potetkassen. Til høsten høster vi potetene 

og minnes barna som nå er på skolen, men som satte poteter til oss. Alle barn skal få sette ulike frø som skal ut i 

de andre kassene ute. Vi skal undre oss rundt hva et frø er, hvordan det kan vokse nede i den mørke jorden 

uten sollys, hva plantene trenger når de stikker hodet opp av jorden og mye annet som måtte oppta oss i denne 

herlige tiden.  

Påsken en like om hjørnet og det gleder vi oss til. Gulgruppe har alle malt sine påskeharer. Dette var 

en felles aktivitet sammen med Bjørnehiet. Barna fikk pusset med sandpapir og med pussemaskin før 

de påførte de vakreste farger på påskeharen sin. Den er lakket (fått regnjakke på) og kan om en ønsker 

stå ute på trappen som pynt og ønske påske velkommen. Revehiet skal ha ulike kreative aktiviteter 

hvor alle barna får med seg hjem litt påskepynt.  

Det blir påskevandring i kirken fredag 1.april. Gulg gruppe deltar i tradisjons tro i fortellingen til  

Anders prest i Varden kirke. Vi andre lytter, ser og er med og synger for full hals de ulike 

påskesangene. I år blir det påskelunsj for barn og ansatte i barnehagen onsdag 6.april. Revehiet 

inviterer Maurtua inn til seg og Bjørnehiet inviterer Bikuben inn til dem. Det blir en felles påskesamling 

inne på Bjørnehiet før vi spiser lunsjen og jammen tror jeg vi får besøk av påskeharen. 

5 og 6 april blir det samtaler med skolestarterene sine foresatte. Dere får utdelt utfylt skoleskriv 

av Brit mandag 4 april. Leses og tas med til samtalen for en felles prat rundt informasjonen som 

skal sendes skolen i skoleskrivet. 

Vi trenger hjelp til å holde orden på barnas plasser i fra dere. Kom inn, ta på blått trekk på 

skoene og se  over barnas plasser ved henting.  

Tiden mellom 15.30 og 16.15 er den mest hektiske tiden på avdelingen med mange barn og ofte 

bare en ansatt. Vi strekker da ofte kun til for barna og dere foresatte blir satt litt i andre rekke, 

men det går jo fint for det har dere jo full forståelse for       takk.  


