
                              

 

 

 

 

 

Endelig en real vårmåned! Syklene er fremme og vi satser på varme gode dager i skogen. Litt over en uke 

av måneden blir påskefri – vi ønsker selvfølgelig alle sammen en fin og god påske 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV MARS: 

Måneden startet med å rense ut av fuglekassene nær Furutoppen. Selv om det både har vært nysnø og 

varmt vår-vær om hverandre, hører vi at fuglene synger mer og mer i skogen. Vi har lyttet og også sett 

om det har skjedd noe i kassene våre, men det er litt for tidlig. Svarttrosten har forresten kommet tilbake 

til Svensrud! 

Toppmeisen kunne vi ha formidlet mer om, så den blir med i samlingene i april også. 

Fine turer for de største, har vi fått til denne gang. Først ble det aketur og deretter tur til Hønefoss. 

Aketur har vært en tradisjon for oss i barnehagen. Vi pakker utstyr og mat og tar buss til Ringkollen. Vi 

så at noen barn var ivrige til å ake, mens for andre 

holdt det med et par ganger. De lekte i snøen 

istedenfor. Det kan være flere grunner til at våre 3-

åringer ikke aker masse…uansett er de med på 

opplevelsen av fellesskapet som en slik tur gir. 

Bussturen er jo også en opplevelse i seg selv! Vår 

vurdering var at 2-åringene har det best på akedag i 

barnehagen, sånn tenker vi at det var i år også. De 

akte i nysnøen og fikk holde på i sitt eget tempo i 

deres kjente miljø.   

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

APRIL 2017 
 

Datoer å huske i april: 

 5.4 – påske-natur-sti sammen med Ekornstubben 

 6.4 – foreldre inviteres til påskekos på Furutoppen. Ta med 

kaffekopp 

 18.4 – August 2 år! 

 19.4 –feire Ingeborg Sofie 3 år! 

 

 

 



Hønefoss-turen tok vi sammen med Ekornstubben. Det er fint å samarbeide og oppleve noe annet 

sammen. Busstur og studering av skulpturer gikk veldig fint. Å være i biblioteket med 13 barn var ikke så 

lett! Det viste seg å være en urolig gjeng som bare ville base i den myke sofa'n!! Da ble det 

helomvending og ut i gågata igjen! Vi har lært, neste gang blir det mindre grupper inn sammen med 

bøkene. Å leke på lekeplassen midt i byen var topp – det er jo å leke man aller helst vil 

Da de store dro til byen, fikk de minste være med 

på dyresti – det er lek – bare voksenstyrt, denne 

gang! Dyresti er også språktrening og trening i 

sosiale spilleregler – å vente på tur er ikke lett, men 

vi øver oss. 

Vi markerte nasjon barnehagedag også i år. Fokus 

var LEK! Vi fikk være med Ekornstubben på 

Furutoppen og var med på rollelek, lek på huska, 

sklia og i hytta. På ettermiddagen kunne de som 

ville, være med på ulike leker sammen med resten 

av barna i barnehagen. 

Rollelek og litt ekstra fantasi ble det også da vi lekte "bamsedoktor" sammen med Ekorn-barn, på 

Furutoppen. Bamser og kosedyr hadde vondt både her og der, til og med i tennene! Plaster, bandasjer, 

store sprøyter og medisin hadde vi med oss til alle som var svært dårlige eller hadde skadet seg. Peder 

hadde med hunden sin, men den var faktisk helt frisk! 

Endelig fikk vi vært på gjenvinningsstasjonen på Svingerud med søppel som skulle sorteres. Glass, metall, 

plast og batterier skulle i hver sin konteiner. Vi snakket om at søppel IKKE må kastes i naturen rundt oss. 

Da var det flere som gjerne ville ta opp søppel langs veien, så vi bestemte oss for å ha en "Rusken-dag" – 

rett og slett plukke opp søppel og rydde litt lang veien ved barnehagen.  

Nå har mange kommet med melkekartonger, tusen 

takk! Ny tur til Svingerud skal vi ta, og fortelle om at 

papp kan bli til nytt papir, som vi alle trenger. NYHET 

fra www.grontpunkt.no: nå kan hver kartong bli et 

lodd – skyll, brett og skriv på navn og 

telefonnummer, så har du sjansen til å vinne! En 

"kubbe" er fortsatt minst seks kartonger i en syvende.  

Siste uken i mars gjorde vi små forberedelser til påske – 

karse ble sådd og opptil flere påskekort ble laget og 

sendt til kjente, heldige mottakere. 

Bursdagsjenta i mars var JULIE 3 år – HURRA!!   

 

 

http://www.grontpunkt.no/


HVA SKJER I APRIL:  

Vi inviterer dere foreldre til kaffe og pinnebrød på Furutoppen. Vi satser på "slow-food", som dere må 

grille selv, sammen med barnet deres. Velkommen til dere 

Ny fugl med egen historie skriver Une mer om nedenfor. Toppmeisen skal som sagt også få mer 

oppmerksomhet. Vi lurer på om det skjer noe i fuglekassene nå?? 

Tur til både Vik og Hønefoss planlegges med de minste – så følg med for mer info. Når de minste er på 

sine turer, ØVER store på å bli store. Hvem som skal på hvilken stor-avdeling til høsten er klart, så da 

øver vi mer! 

Lek og idrett blir det både på fotballbanen og på sykkelstien, så noen tar vel med sykkelen sin?? 

VENNSKAP blir også fokus…hva skjer når vi er uenige?? 

FORELDRESAMTALER settes opp rett etter påske. Som tidligere, er det Une og Nima som 

gjennomfører samtaler. Vi har satt opp dato og tider, som sendes dere på e-post i uke 14. Dersom ikke 

tidene passer vil vi at dere gir oss beskjed, så finner vi ny tid. Samtalene foregår denne gang på 

lekerommet på Harelabben. Tenk gjerne igjennom hva dere vil ta opp på samtalen. Vi bruker det samme 

skjema som sist – husk å skrive under! Velkommen til samtale! 

 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Så har vi kommet til april og snart er det påske. Vi kikker etter vårtegn nå. Hestehoven (lat.Tussilago 

Farfara) har så vidt begynt å titte frem, men vi har ikke sett noen ennå på våre turer i skogen. Noen har 

sett både hestehov og blåveis andre steder allerede. Vi  følger også med på bjørka, for når den får 

"museører" er det på tide å tappe bjørkesaft. Sevjen strømmer når bladene begynner å spire sånn ca mars-

april. 

Vi har observert svarttrost ved barnehagen nå i mars. Dette er nok en som har overvintret her, selv om 

de fleste trekker nedover i Europa om høsten.  

 

 

 

 

 

 

 

Linerla (lat. Motacilla alba) er månedens fugl her på Harelabben. Da skal vi se på hvordan fuglen ser ut, 

hva den spiser og hvor den er når det er vinter her i Norge. Linerla pleier å komme hit i april og kanskje 

ser vi den snart. Vi har et eventyr om "Linerla vippestjert". Eventyret handler om at de andre fuglene 

erter linerla, men som til slutt isteden må be linerla om råd og ingen vil erte henne mer. Denne vil vi 

fortelle nå i april. 

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MAwMUnAQ&id=11F0240B5DF280180210102751104EA6EA691C42&q=svarttrost&simid=608017003718312986&selectedIndex=22
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Y1P5Vtty&id=4AFA081803A0BACAEF9889C2F0DBF1BB398F6936&q=linerle&simid=608014903475634338&selectedIndex=77


Siden det snart er påske har jeg funnet noen påske eventyr. Disse eventyrene vil jeg fortelle i dagene som 

kommer frem mot påskeferien. Det er veldig koselig å fortelle eventyr og barna sitter å følger med. Når 

eventyret er ferdig spør de gjerne om å få høre mer. Det kan like gjerne være det samme eventyret de 

hører igjen og igjen. Gjentakelser gir trygghet og språklig resultater.  

 

April-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 

  


