
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV APRIL: 

April startet med påskeforberedelser – kort ble laget og sendt avgårde til kjente og kjære. Vi tenkte at en 

påskehilsen fra barnehagen var hyggelig. De aller fleste fikk også med seg karse hjem, vi sådde på bomull 

og pyntet med en gul fjær. Det er ofte vanskelig å "ta igjen" en formingsaktivitet når noen barn er syke. 

Alt i alt var det mange, hvis ikke alle, som fikk være med på påske-aktivitetene i skogen. Påskehistorien 

om "Brun Hare og Hoppetass" ,fra filmen "Barndom", inspirerte oss voksne til å lage rede med gulrøtter! 

Neste dag var gulrøttene spist av "påskeharene" og i rede lå det sjokolade-egg, akkurat som i historien! 

Påskesti med Ekornstubben fikk vi også med oss, vi inviterte og lagde poster, som til slutt ledet oss frem 

til et godt påskeegg!  

Invitasjon til "påskekos" på Furutoppen ble 

sendt ut på ukeplanen til foreldre. Vi hadde 

gjort gode forberedelser med ekstra god 

pinnebrød-deig, appelsiner, gul saft og kaffe. 

Bål-ringen ble full av barn og foreldre og vi fikk 

flere tilbakemeldinger på at dette var veldig 

hyggelig! Vi er enige, og imponert over at 

foreldre tar seg tid til å komme i skogen for å 

grille pinnebrød midt på dagen. Selv om ikke 

barna sier det direkte, tror vi det er stas å få 

besøk av mamma og/eller pappa i barnehagen – 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

MAI 2017 
 

Datoer å huske i mai: 

 5.5 - Olav 2 år!! 

 8.5 – Kle seg ut dag 

 9.5 – Fotografering 

 16.5 – "17.mai-leker" og øving til tog! 

 17.mai – HURRA!! Barnetog i bygda 

 24.5 – feire Edvard 2 år!! 

 26.5 – planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

 



så på vegne av barna og oss selv, tusen takk for besøket 

Etter påske gikk april fort…hos oss ble først AUGUST og 

INGEBORG SOFIE feiret! Hurra for april-barna som fylte 

2 og 3 år!!  

 

Ingeborg Sofie og de 

andre "store" har hatt 

flere besøk til stor-

avdeling. Både Revehiet 

og Rådyrstien har hatt 

besøk av fine, store Hare-barn de to siste ukene i april. Alle har fått en 

liten "smak" på hvordan livet etter sommerferien kan være, og det ser 

ut til at det kan gå helt fint. Sondre og Aksel har også fått med seg 

frokost i lavvo'n sammen med rever. Vi ser på muligheten for å prøve 

lavvo'n med Rådyr-barn også etter hvert. 

Vår-tegn, som Une skrev om i forrige brev har vi endeling sett! Linerla er tilbake hos oss og hestehoven 

– Tussilago Farfara har vi sett og plukket! Bjørkesaft ble til slutt tappet og vi smakte og bakte 

rundstykker med bjørkesaft i. Nå har vi lest at bjørkesaft faktisk motvirker allergi Une skriver mer om 

bjørka! 

Sykling er også et tegn på at våren kommer i barnehagen. Trehjulssyklene i barnehagen brukes flittig 

hver dag. Mange har fortsatt føttene i bakken, men de kommer seg mange runder rundt sykkelstien 

allikevel. Noen liker å sitte på, mens andre sykler i vei på egen sykkel/balansesykkel. Vi har erfart at 

balansesyklene er topp å bruke før man starter på vanlig sykkel, da slipper man å være innom 

støttehjulene – og vips så sykler barnet av seg selv! Grovmotorikken, koordinering og det å bedømme 

fart og avstand trenes hele tiden på sykkel – vi ønsker at barna får øve og prøve, så bare å ta med syklene. 

Det blir litt ekstra for dere foreldre å passe på; låse sykkel, lete etter sykkel og hjelm på 

ettermiddagen…men den fysiske aktiviteten som barna får gjennom sykling kan være med på å skape en 

gryende og varig interesse for bevegelse, idrett og helse   

 

 

 

 

HVA SKJER I MAI:  

Ja, nå går dagene fort og MYE som skjer fremover! Vi har fortsatt en plan om by-tur med de minste – 

det var snøværet i april som satte en stopper for det! De største fortsetter å øve seg på stor-avdeling. Alle 

skal bli med på Furutoppen og se etter BOKFINKEN. Historien om hvordan den fikk fargene sine skal 

"I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, 

kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse 

og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. 

Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne". 

Rammeplanen s.41 – fagområdet, kropp, bevegelse og helse. 

 



fortelles. Sangleker, hinderløype og" hurra-rop " skal øves på Båten vår må nok ha litt mer vann rundt 

seg for å kunne "sjøsettes", men vi ser om det går an å studere liv i og ved Tyrifjorden allikevel… 

Vi gjør oss klare for mai – kanskje varmere vær – i hvert fall nasjonaldag og ønske om fine dager for alle 

oss!! 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Tapp bjørkesaft selv. Vi gjorde det!  

Tidlig vår er riktig tidspunkt for å samle inn bjørkesevje, når bladene begynner å springe ut. Sevje fra 

bjørk  ble fra gammelt av brukt til hårvask og til å kurere ulike luftveisplager, feber og magesmerter. 

Bladene derimot, skal virke vanndrivende.  

Bjørkesaft smaker som litt søtt vann, for den inneholder sukkerarter som xylitol. I tillegg inneholder 

saften vann, sukker, kalium, kalsium, magnesium, mangan, sink, jern, fosfor, aminosyrer, natrium og C-

vitamin.  

I barnehagen har vi mange bjørketrær, så vi tok med oss to flasker og bandt de fast på hver sin grein som 

vi hadde kuttet av. Harebarna var med å hjalp ivrig til. Vi forklarte at om våren suger bjørka opp vann og 

næring fra bakken for å kunne få grønne blader. Noe av dette kan vi tappe fra bjørka og kalles sevje. 

Saften drikkes som den er, eller brukes i matlaging og ølbrygging. Saften kan kokes inn til en 

tyktflytende sirup som kan brukes i desserter eller sauser. Brød bakt med bjørkesaft sies å heve bedre, blir 

saftig og får en delikat smak. Dette måtte vi selvsagt prøve. Nima bakte rundstykker og alle var enige om 

at det var de beste rundstykkene vi har smakt. Bjørkesafta var alle ivrige på å få smake. Deilig friskt vann 

med en anelse søt smak var det. Alle var vi enige om at dette var godt. Det er ennå ikke for sent å tappe 

bjørkesaft. Prøv dere også! 

 

Linerla er her, sier Milea og Aksel og peker på linerla som er på gresset i barnehagen. Vi har i april 

snakket om linerla i samling. Vi har sett på bilde og sett hvordan den ser ut, snakket om at den bor i et 

varmt land mens det er vinter her og at den kommer tilbake på våren. Linerla er et sikkert vårtegn. Vi har 

også lest historien om linerla vippestjert denne måneden. I mai er det bokfink vi skal lære litt mer om. 

Vi skal også se etter reir og egg i fuglekassene våre i skogen.  

 

Mai-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 

 

 

 

 

 

 

  


