
1 

MÅNEDSBREV 

 

 



2 

 

man. tir. ons. tor. fre. 

10 

Tur 

11 

Stasjoner 

12 

Releigh 5 år! 

Vi feirer 17. 

mai 

13       Kristi 

himmelfartsdag. 

Barnehagen 

stengt 

14 Planleggings-

dag 

Barnehagen 

stengt 

17 

Barnehagen 

stengt 

18 

Stasjoner 

Magnus 4 år! 

19 

Møtedag—lek 

inne og ute 

20 Svømming 

for 2015 og 

2016 barn 

Smågrupper 

21 

Vi feirer Eid al 

Fitr  

24 2. pinsedag 

Barnehagen 

stengt 

25 

Fotografen 

kommer 

26 

Møtedag—lek 

inne og ute 

27 Svømming 

for 2015 og 

2016 barn  

28 

Vettegruppe, 

stasjoner 

 

31 

Melisas siste 

dag 

Tur 

    

mai 2021 



3 

Mai 

 

Ingen månedsbrev er komplett uten litt om korona. Fra uke 18 er barnehagene til-

bake på gult nivå, det vil si at vi er tilbake til normal åpningstid 07.30-16.30, vi sat-

ser på at vi er ferdig med rødt nivå, men vi er selvfølgelig nødt til å følge kommu-

nens regler.  

 

På faktura for juni vil foresatte bli belastet med 450 kroner i matpenger. Dette fordi 

matpengene ble økt fra mai-21 jmf vedtak i samråd med SU. Det vil være mattil-

bud i juli og foresatte vil også da bli belastet for matpenger. Det vil ikke bli faktu-

rert i august.  

 

 

Tema 

 

Vi legger opp til 17.mai feiring på 12.mai. Vi skal ha is og pølser og flere 17.mai 

leker som potetløp, limbo, spikkeslag, sekkehopp med mer! Vi skal selvfølgelig 

øve på «Tenk at nå er dagen her», «Alle fugler», «Ja, vi elsker» og «Anna Male-

na». 

 

12.mai begynner Eid al Fitr som markerer slutten av Ramadan. Vi har mange 

«røde dager» rundt 12.mai og skal derfor markere Eid al Fitr på fredag 21.mai. 

Det er første gang på mange år at vi har markert Eid al Fitr, og vi skal se på hvor-

dan det markeres i forskjellige land, spesielt Tyrkia, Pakistan, Ethiopia og Nigeria.  

 

Etter Eid al Fitr skal vi snakke om naturen. Vi har hørt på fuglesang og skal ut i 

skogen for å prøve å kjenne igjen fuglene bare fra lyden. Barna har blitt engasjert 

i å se etter fugler og vi har allerede sett noen (litt) uvanlige fugler; spettmeis og 

bokfink.  

 

Allikevel, av erfaring er barna mest glad i krypdyr; skrukketroll, meitemark, skolo-

pendre og snegler fenger barna mest! Vi skal bruke krypdyr til å lære om tekstur, 

farger og antall. Vi har også begynt å plante frø—kan 2020 være året vi endelig 

dyrker vårt eget gresskar til Halloween? (Mark har prøvd i 10 år uten å lykkes). Vi 

kan snakke om søppel, men også om hva naturen trenger; varme, vann og lys. 

Hvorfor døde gresskarene?! 

 

Hovedmål; Å lære om diverse høytider og å ha respekt for dem. 

 

 


