
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå har sommeren for alvor kommet til oss, og vi koser oss som bare det! sola varmer og 

vi har på oss lite klær! 

Mai har vært helt fantastisk! Vi har hatt varmt, fint vær hele måneden, så vi gikk fra ull og 

fleece og nesten rett over på sommerkjole og shorts! Mai har vært en måned hvor vi har 

gjort mye spennende! 

Det som har vært desidert størst i mai, er 20 årsjubileet vårt! Det var mye forberedelser til 

dette, som både små og store var med på. Da selve dagen kom, ble det en helt perfekt dag 

med mange på besøk og et flott arrangement!  

Storefot har vært med på mye i mai. Vi begynte med en sykkeltur hjem til Lage. Her koste 

vi oss med leker, moro og veldig gode pannekaker! Vi hadde en super dag her! Vi har hatt 

skolebesøk, både på Vik og på Røyse, og dette er dager som er ekstra spennende for barna 

våre. Det gikk fint med alle sammen, så nå er det bare å pakke sekken og være klar for 

skolehverdagen! Storefot bidro også til en kunstutstilling som var på Vik torg. Her tegnet 

vi oss selv, og det ble noen flotte tegninger! Ellers har det blitt lite av trampolinebøker, for 

det har skjedd så mye annet!  

 

 

Månedsbrev fra 

Elgtråkket 

juni 2018 

 Dette må vi huske i juni: 

 4. juni: Ha med dag: I dag kan dere kle dere ut! 

 6-7 juni: Storefotovernatting!! Se eget skriv om dette! 

 12. juni: Besøksdag på Tyrifjord for Haakon.  

 14. juni: Sommerfest i Naturbarnehagen! 

 25. juni: Haakon 6 år! Hipp hipp hurra! 

"Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i 

bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede". 

Fra Rammeplanen 



 

 

Det har vært mange fridager i mai, så vi har vel nesten ikke hatt noen hele uker! Men, 

dette har nok vært ganske godt, å få puste ut hjemme sammen med familien sin. Vi ser en 

harmonisk barnegruppe om dagen, som stort sett er venner og leker bra sammen. Godt å 

se!  

16. mai feiret vi, tradisjonen tro, Norges nasjonaldag litt på forskudd. Da gikk vi i tog, 

heiste flagget, hadde leker og spiste pølser og is! En koselig dag hvor det så ut til at alle 

koste seg!  

Ellers har vi vært en god del på Solplassen, og da har de fleste barna syklet ut dit! Det er 

veldig bra trening å sykle i ulendt terreng som det er ut til Solplassen. Vi ser at det ikke tar 

lang tid før barna fikser dette veldig fint!  

 

To flotte jenter hadde bursdag i mai, og det var Ingrid og Victoria! Begge to ble fem år! 

Hipp hipp hurra for dere to! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siste uka i mai fikk 

vi endelig båten 

utpå, og vi var så 

heldige å få årets 

første båttur. I 

strålende solskinn 

og blikkstille vann, 

kjørte vi både i 

Tyrifjorden og 

Steinsfjorden. En 

herlig dag! vi 

gleder oss til 

mange fine 

båtturer fremover.   

Da er vi inne i ny 

måned, juni, og det er den siste hele måneden for oss i dette barnehageåret. Rart hvor fort 

tiden går!  

Juni skal inneholde mye fint for oss i barnehagen. For storefot er det siste tiden i 

barnehagen, og dette innebærer overnatting og det å bli gjort stas på, på sommerfesten.  

Ellers i juni håper vi på mange fine sykkelturer sammen. Vi satser på å sykle til og fra 

skogen når vi har mulighet. I skrivende stund er det fryktelig mye mygg rundt i skogen, så 

da orker vi rett og slett ikke å være der, men vi håper på bedre dager, uten mygg..!  

Båten satser vi også på å bruke mye! Det er godt å komme seg ut på fjorden og kanskje 

bade litt når været er så bra som nå. Siden vi er fem avdelinger, har vi båten i 

utgangspunktet en gang i uka, så da håper vi på finvær den dagen! Når vi er ute på fjorden, 

skal vi se litt nærmere på fuglelivet her. Det blir da ulike typer ender, svaner, måker osv.  

I juni skal vi feire en bursdag, og det er Haakon som blir seks år 25. juni! Hipp hipp hurra!! 

 

 

 

 

Sommerhilsen fra Per – Erik, Sarah, Didrik, Hege og Lene! 

Dette er det siste månedsbrevet fra oss på Elgtråkket dette barnehageåret, så 

da vil vi takke for et fint år! Vi ønsker også alle en riktig så god sommerferie 

når den tid kommer! 

 



 

 

Litt fra fagarbeider Didrik: 

Da var vi ferdig med mai måned og det har vært en skikkelig sykkel måned Vi har hatt det 
perfekte været og ungene har mast nesten hver dag for å sykle, så det har vært veldig 
moro. De er kjempe flinke til sykle og har ingen problemer med kongler, røtter eller noen 
ting. Vi har hatt noen fine turer i skogen og vi har prøvd litt forskjellige løyper/veier til og 
fra skogen. Ungene utvikler balansen og motorikken med alle sykkelturene vi har, og føler 
at de mestrer noe nytt helle tiden.  

Måneden som kommer skal vi fortsette med sykkel. Da er vi på Trollhaugen så her har vi  
alle former for muligheter. Skal også prøve og få noen fine sykkelturer til andre steder også 
som ikke er skogen men som er litt lenger unna. Utforske nærområdet rundt på Røyse 
skal vi også gjøre. 

Videre så skal vi være en del på fotballbanen og ta med oss alle ballene vi har, og spille og 
leke med ballen. Har ikke hatt så mye ballspill dessverre, men skal ha litt denne måneden 
så da er det velig fint å starte med litt fotball som alle vet hva er og hva går ut på. Så skal 
gjøre det velig enkelt med noen små øvelser og mye spill og moro.  

Mvh Didrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


