
                              
 

 

 

 

 

 

Mars er allerede forbi, nå varmer sola godt ute! Alle er tilbake etter påskeferie, blide og fornøyde etter en 

pause fra hverdagen. Vi gleder oss til turer, aktiviteter og mye moro i april! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på mars: 

Mars ga oss noen fine dager på Furutoppen. Vi har vært lite i 

skogen i vinter både på grunn av sykdom og kalde dager, så nå 

koser vi oss veldig med å leke, lage mat på bålet og sanse skogen 

og alle endringene i denne årstiden. Det var også godt å rømme 

fra de store søledammene i barnehagen, og komme opp til tørr 

skogbunn på Furutoppen! Barna er så glade når vi kommer ut til 

plassen vår i skogen. De er i full lek over hele plassen med en 

gang. De samles rundt sklia, traktoren (en rot), huska og brua. 

Barna lærer å vente på tur, bytte på hvem som skal kjøre. De 

hjelper hverandre opp og over brua.  

Når vi først er på tur i skogen så må vi alltid mate fuglene, høre 

og se etter ‘’våre’’ fugler.  Kjøttmeisen, blåmeisen og 

spettmeisen kommer fort frem til fuglebrettet, noen ganger kan vi til og med se ekornet sitter der og 

spiser! 

I mars ble Ekornstubben endelige fulltallige. Ada begynte hos oss og har kommet fint inn i gjengen. 

Hun er en tillitsfull og glad jente som trives med å ha mange barn rundt seg og er i aktiv både ute og 

inne, - ei skikkelig barnehagejente! Vi er glade for å ha blitt kjent med henne og familien.  

 

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 April 2021 

Datoer å huske i april: 

8.4 -     Foreldremøte  

 

 

 

 

 

 



 

Slutten av måneden var det jo tid for påske, og da måtte vi markere det på vår 

egen måte. Vi malte bilder og påskeharer og lagde fine påskekort. Onsdag før 

påske koste oss med påskelunsj. Til påskelunsjen hadde vi deilige rundstykker 

med egg og masse godt pålegg og appelsinjuice. Til dessert hadde Caroline bakt 

deilig gulrotkake til oss, - gjett om vi koste oss!? 

Påskeharen Kim kom også innom for å si god påske, - det var litt skummelt, 

mens også veldig morsomt! 

 

Bærekraftig utvikling i barnehagen: 

Barnehagedagen ble i år arrangert 9. mars. Tema for dagen var barnehagens arbeid med natur og miljø, 

under slagordet: «Små steg for kloden». Vi på Ekornstubben fikk ikke markert selve barnehagedagen 

siden det var tilvenning, men vi har begynt å jobbe med temaet, og ønsker å fordype oss mer i dette 

frem mot sommeren. Personalet i Naturbarnehagen har også funnet punkter under bærekraftig 

utvikling som vi skal jobbe videre med. 

Ett av målene for barnehagene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold 

både for eiere, foreldre og for samfunnet generelt. Og for å få forståelse for de viktige prosessene som 

foregår i barnehagen. At barnehager over hele landet synliggjør hvordan de arbeider med samme tema, 

øker kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos oss i Naturbarnehagen får barna mye 

naturkjennskap gjennom turer og aktiviteter ute, selv 

med de minste jobber vi systematisk med artsmangfold, 

bærekraftig utvikling og miljøvern. 

Vi jobber for at barna skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen.  

 

Dette sier Rammeplanen om Natur og miljø: 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 

økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner 

det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer 

bærekraftige samfunn. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og 

barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. Gjennom arbeid med natur, 

miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig 

utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta 

vare på naturen. 



 

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på 

livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen fremmer derfor verdier, holdninger og praksis for mer 

bærekraftige samfunn. Vi tar vare på lekene våre og prøver å reparere det som blir ødelagt. Vi plukker 

søppel ute på tur, slik at dyr ikke skal bli syke eller skade seg og for at naturen vår ikke skal bli forurenset 

 

Barnehagen legger grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna 

gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Vi lærer om planter, fugler, dyr 

og insekter, - vi tror på uttrykket om at «de du kjenner tar du vare på». Vi benytter barnehagens 

nærområde, skogen som en arena for lek og læring hvor vi har rik tilgang på førstehåndserfaringer i 

naturen.  

 

Vi håper dere foreldre også blir litt mer bevisst, og at dere reflekterer over egen praksis når vi skriver om 

dette i månedsbrev, ukeplaner og dagsrapporter. Om vi og barna kan påvirke og engasjere blir vi så 

fornøyde! Da kan vi jobbe sammen, - med små steg for kloden! 

 

Planer for april: 

Som skrevet over skal vi ha mye fokus på bærekraftig utvikling og 

natur. Det er så mye spennende som skjer om våren i skogen vår! 

Vi skal sjekke fuglekassene slik at de blir klare for redebygging og 

ruging, og vi skal plukke og sortere søppel. Vi har fått et nytt og 

spennende mikroskop i barnehagen, og vi gleder oss veldig til å 

studere små insekter og dyrespor vi finner ute. Barna er allerede 

veldig ivrige på dette! 

 

Idrett, kropp og bevegelse blir også sentralt i april. I barnehagen er det klart for å ta frem sykler, og 

henge opp huskene igjen! Selv med avdelte områder skal vi klare å ha mange nye aktiviteter ute.  

Vi planlegger også masse morsom ball- lek på fotballbanen og hinderløyper i skogen. 

Det blir tilbud om foreldresamtaler i slutten av april, og vi ser frem til å fortelle dere om barna deres, om 

lek, vennskap og utvikling, - selv om vi nok ikke kan ha fysiske møter denne gangen.  

 

Ha en fin og aktiv april- måned!  

Hilsen Zhila, Une, Caroline og Hege 

 

 

 

 

 
 

 


