
Snart er april over og neste uke er vi allerede i mai måned. Tiden går fort når dagene er fulle med lek, sosialt 

samspill og glede. De yngste ungene sin lek er preget av utforsking, paralellek og begynnende samspill med 

hverandre, mens de eldste har kommet et hakk videre i lekeutviklingen og er godt i gang med rollelek. Vi har en 

fantastisk gjeng «trolle barn» på avdelingen som viser glede når de ser hverandre (og oss voksne). Det var 

rørende å se gjensynsglede etter påskeferien. Hver morgen når vi starter dagen med klemmer fra deres herlige 

unger, tenker jeg hvor heldige vi er, og at vi virkelig har verdens beste jobb     .  

Nå er det heldigvis vært lite sykdom og vi håper at det fortsetter sånn. Våren har kommet for fult og gir rom for 

nysgjerrighet, refleksjoner og filosofi. Småkryp, snegler, mark og biller kravler i disse dager, blomstene begynner å 

titte frem. Det er en fantastisk og spennende tid og mye vi kan utforske sammen i barnehagen.  Det er veldig mye 

vi kan og skal undre oss over. Vi gleder oss til å kunne være mye ute, gå på turer, utforske og oppdage livet 

sammen. Det er fantastisk å studere småkryp sammen med ungene: Har mark øyer, munn, kan den smile, har de 

familie …? Mange gode spørsmål blir stilt og det blir gode refleksjoner. I kommende periode kommer vi naturlig 

nok til å være mye ute, og kanskje gå på lengre turer hvor vi skal ha mat med oss og nyte været og felleskap. Alle 

fagområdene i rammeplanen dekkes i de forskjellige aktivitetene vi gjør både inne og ute. Lek og vennskap skal vi 

fremdeles ha i fokus. 

Nå er solen ganske sterk, og det er fint hvis ungene kommer smurt med solkrem til barnehagen, så smører vi dem 

igjen i ettermiddag før vi går ut. Været skifter disse dagene så det er fint hvis ungene har både solhatt og 

lue/pannebånd, en flecce/genser, dress og regntøy. 

Vi har begynt å gå på besøk på Revehiet med ungene som skal begynne oppe, og skal fortsette med det. Det ser 

ut som alle kommer til å fikse den overgangen veldig godt og med ofte besøk allerede nå, blir overganger enda 

mykere. 

4.mai har vi gleden å endelig invitere dere til en hyggelig morgen hvor vi skal servere dere en god frokost. Vi 

gleder oss masse 😊!  

Første ukene i mai skal vi øve på 17.Mai sanger og forberede oss til grunnlovsdagen. Denne dagen markeres i 

barnehagen med feiring på forskudd (dato kommer). Da går vi i tog sammen (fint hvis alle har flagg med navn på 

denne dagen), hører på skolekorpset og synger utfor Tasta sykehjem. Vi spiser pølser, har 17.mai leker og koser 

oss med is.  

I slutten av mai, begynnelsen av juni skal vi tilby foreldresamtaler til de eldste ungene. Forslag med tider blir 

hengt som sist og dere som ønsker samtalen kan skrive dere på eller avtale det med Mohammed eller meg(Zana).   

 Neste barnehageår blir vi 12 barn. 6 nye barn har blitt plassert hos oss på Troll (vi mangler et), og fem av dem er 

søsken til ungene som har gått eller går på vår avdeling nå. Fantastisk😊. Det blir forandring i personalgruppen. 

Nå er sammensetning av nye barnegrupper klar, så få vi snart klar oversikt over personalet og. Det blir personale 

som er allerede ansatt i vår barnehage. Dere skal få informasjonen når alt er klar og vi vet hvordan det blir.  

Nå fra 3.Mai skal Roman jobbe hos oss de dagene når Nina ikke jobber. Roman kjenner både rutiner, ungene, 

dere og oss, så det skal gå bra. Vi gleder oss og ønsker Roman velkommen tilbake til oss. 

 

 

Vi takker for enda en fin måned, godt samarbeid og ønsker dere en fin mai måned. 

Lena, Nina, Renato, Mohammed og Zana 😊 
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