
 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ APRIL: 

Det var godt å komme tilbake til barnehagen igjen etter en fin og lang påske. Mange 

uthvilte, blide og fornøyde barn. I aprilmåneden har vi hatt mange fine turer til 

Furutoppen både gruppevis og hele avdelingen. Vi ser også at de yngste har blitt svært 

flinke til å gå denne veien. Det er så fint å være her på basen vår. Barna storkoser seg, og 

alle får utfordret seg etter egne forutsetninger og utviklingsnivå. Naturen har så mye å 

tilby oss og barna får oppleve læring på flere områder; både sosialt, motorisk, språklig, 

naturfaglig og matematisk. I tillegg er det veldig interessant å observere hvordan barnas 

fantasi tar form. En kongle og en pinne blir en is, en vedkubbe blir til motorsag, en liten 

pinne blir til en brødkniv osv. Istrollet har også hatt en stor rolle her i skogen og det er 

mye fin rollelek rundt han. I løpet av april så har det vært mye plastring og pleie av han. 

«Bukkene Bruse» har også blitt fortalt og det blir mye dramatisering fra barnas side på 

bukkene Bruse-brua. Vi ser tydelig at troll er et tema som barna sjeldent går lei.  

 

De eldste på Harelabben har også fått tatt turen til Stranda og hatt mye fin rollelek og lek i 

den myke sanden. Her er det jo så fint å være og det kommer til å bli flere turer hit 

fremover. Det er jo så fint for barna å bli kjent med nærmiljøet til barnehagen, samtidig 

som det er spennende for dem å besøke og leke på nye steder. De eldste har også vært på 

oppdagelsesferd til Solplassen. Det er godt for dem å bli litt kjent med de andre basene før 

de skal begynne på storbarnsavdeling. Dette var en lang tur og god trening for dem. På 

veien til disse stedene har vi blant annet lagt merke til ulike vårtegn som fuglekvitring, 

bekker og hestehov! Barna har plukket mange buketter som er blitt satt i vann når vi har 

returnert til barnehagen igjen.  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Mai 2021 



    

 

Vi ser også at barna viser stadig mer interesse for fuglene og vi har rukket å ha noen 

samlinger om disse. Vi har fått satt opp nye bilder av barnas personlige fugl både på 

uteplassene og inne i garderoben. De eldste barna begynner virkelig å få kontroll på disse. 

 

Det har blitt lagd mat på bålet, pastapesto med skinke, før bålforbudet tredde i kraft. 

Fremover vil det derfor være nødvendig å varme maten i barnehagen før vi drar opp til 

skogen eller ha kalde retter.  Ellers så har vi kost oss med kyllinggryte, hverdagsgryte og 

kyllingwraps denne måneden.  

 

Vi har også hatt en del samlinger denne måneden; både fuglesamlinger, samlinger om 

sanser, fargene og følelsene, sangsamlinger, eventyrstund om «Bukkene Bruse» og «Den 

røde lille høna» og følelser. Vi har også hatt samling i forbindelse med forberedelse av 

brannøvelse. Dette gikk over all forventning og barna var kjempeflinke til å gå samlet bort 

til parkeringsplassen sammen med resten av barnehagen. Det var nok noen skuffende barn 

som forventet at Brannbamsen Bjørnis skulle dukke opp. Det ble i stedet spilt en del 

Bjørnis-sanger og da var barna fornøyde igjen. Vi har også hatt lesestund ute i sola. Boken 

om «Larven aldrimett» har vært veldig populær og denne skal vi lese mer i fremover. En 

fin vårbok for de yngste.  

 

Vi har også feiret Olav som fylte 3 år og Sigurd som ble storebror i slutten av april. Så stas å 

få ekstra oppmerksomhet, krone, is og muffins. Det at barna får være med å bake er en fin 



 
Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial 

samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om 

egne og andres grenser. 

 
(Rammeplanen 2017) 

måte for dem å få forståelse for hvordan røren blir til muffins, hvilke ingredienser man har 

oppi og om måling. Dette er en stor del av husmannspedagogikken og la barna få bidra.   

 

I slutten av april har vi også fått lagd noen vårmalerier som barna har fått lagd ved hjelp av 

en boks med klinkekuler. Så fin kunst dette ble og det lignet veldig på en hage med 

hestehov. Nå er disse maleriene dekorert på avdelingen vår og det er god vårstemning på 

avdelingen.  

 

I april har vi endelig fått tatt ut syklene og barna har tatt med seg balansesykler hjemmefra. 

Sykling både på trehjulssykler og på balansesykler er god trening før barna behersker å 

sykle på tohjulssykler. Dette er bra for både balansen, utholdenheten og koordinasjonen. 

Vi ser at dette har vært veldig populært og barna kan ofte holde på med dette store deler 

av barnehagedagen.  

 

    

 



 

PLANER FOR MAI: 
 

I mai skal vi forberede de eldste barna til å 

starte på storbarnsavdeling. På grunn av 

restriksjonene i forbindelse med covid-19 så 

får vi dessverre ikke gjennomført dette slik vi 

pleier. Vi skal så langt de lar seg gjøre; 

besøke de avdelingene det gjelder på basene, 

besøke garderoben, se bilder og lære navn på 

barna og de voksne på avdelingene. Det er 

mulig vi også får til å bytte voksne på noen 

avdelinger slik at barna kan bli enda bedre 

kjent med de voksne og bli tryggere på disse.  

 

17. mai-markeringen vår blir heller ikke slik den pleier, men vi skal ha et hyggelig 

arrangement onsdag 12. mai avdelingsvis. Planen er å høre korps, se det norske flagget og 

kose oss med pølser og is. Det blir nok noen formingsaktiviteter i forkant av denne dagen 

også. Mai er også måneden hvor vi ønsker å ha et ekstra fokus på å plukke søppel (noe 

harebarna er veldig flinke til fra før av) og kildesortering. Vi satser også på båtturer 

fremover. 

 

Fuglene har virkelig gjort seg til kjenne i skogen gjennom fuglekvitring og at de kommer 

stadig nærmere slik at barna kan observere dem på nærmere hold. Nå er det også snart tid 

for å sjekke fuglekasser for egg og fugleunger. Dette blir spennende fremover og har 

tidligere vært veldig populært i barnegruppen. Da får vi trent oss mye på fuglearter, antall, 

mønster, form og farge på både egg og fugleunger. Vi skal også gå igjennom barnas 

personlige fugl og etter hvert lære navnene på disse. Flere av barna har jo allerede blitt 

kjempegode på å gjenkjenne flere av fugleartene og hvem som eier de.  

VIKTIGE DATOER I MAI: 

4. mai – Elines bursdag og fotografering! 

13. mai – Kristi Himmelfartsdag. Barnehagen 

er stengt.  

14. mai – Planleggingsdag. Barnehagen er 

stengt. 

17. mai – Grunnlovsdag. Barnehagen er 

stengt.  

24. mai – 2. pinsedag. Barnehagen er stengt.  

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



    
 

Vi fortsetter med vårt fokus på vennskap og følelser som nevnt i tidligere månedsbrev. 

Dette skal ligge til grunn for det meste vi gjør med barna.  Vi kommer til å jobbe aktivt 

med samspill, skape gode relasjoner og fellesskap. Hvordan er vi mot hverandre? Vi må 

derfor bli enda bedre kjent med egne følelser og uttrykk, men også andres.  

  

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god Maimåned! 

Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺ 

 


