
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plutselig var april forbi, vi gleder oss til varmere vær og mindre klær.  

Tilbakeblikk på april:  

Vi har tømt alle fuglekassene for gamle reir, slik at det er klart for fuglene å bygge nye. Vi gleder oss til å se hvilke 

fugler som flytter inn hvor. I slutten av april var det allerede påbegynt reir i alle kassene vi hadde tømt.  

April hadde vi også Kristin hos oss i praksis, tre uker. Hun hadde i oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere 

samling med barna. Kristin er godt kjent på Ekornstubben, hun har vært vikar hos oss. Barna og de ansatte er 

veldig glad for å ha hun hos oss.  

I april fikk vi gjennomført alle foreldresamtalene. Dere kjenner barna deres best og vi er avhengig av å ha ett tett 

samarbeid med dere for at barna skal ha en god barnehagehverdag. Om dere lurer på noe så er det bare å spørre. 

Det er ikke alltid lett å ta det i hente- eller leveringssituasjoner, men send gjerne en melding.   

 

 

Humler har vi hatt stort fokus på i april, her kan dere lese om det: 

Verden trenger humler  
Insekter generelt, og mange av våre ville pollinatorer spesielt, er i sterk tilbakegang på verdensbasis. Så å 
skape forståelse og empati for de bitte små livene og hva som trengs for å ta vare på dem kan starte tidlig 
med nysgjerrighet og kjærlighet. For barna på Ekornstubben er dette en mulighet til å få stimulert 
sansene, utforske naturen og føle tilhørighet til den. Etter hvert vil vi kunne mye om humler, og det vi 
er glade i tar vi vare på.  
I hele verden finnes det ca 200 humlearter og 35 arter finnes i Norge. Flere arter av humler har 
forsvunnet eller fått sterkt reduserte bestander mange steder i verden. I Norge har vi fortsatt alle våre 
opprinnelige 34 arter av humler, og for få år siden ble art nummer 35 påvist (sibirhumle). Humler og 
villbier er truet og de konkurrerer om maten med honningbier. I motsetning til humlene, lever ikke 
honningbien naturlig i Norge.  

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 Mai 2021 

Datoer å huske i mai: 

➢ 13. Mai: Victoria blir 2 år! (kristi himmelfart, barnehagen stengt) 

➢ 14.Mai: planleggingsdag (barnehagen stengt) 

➢ 17.Mai: hipp hurra! (barnehagen stengt) 

➢ 24.Mai: 2. pinsedag (barnehagen stengt) 

➢ 27.Mai: Edvard blir 2 år! 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

‘’Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 

barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.’’ Rammeplanen.  



Humler   
også kjent som BOMBUS.  
Humler er fine insekter å studere for små barn. Humler kjennetegnes 
for sin bombeformede kropp med hår og fine farger. Det er fint å 
lære om humlene fordi de er store, snille og lette å studere. Humler 
er tålmodige og stikker bare når den føler seg veldig truet, men det er 
en fin måte å lære seg at ikke alt skal plukkes opp, og at vi av og til 
bare skal observere. Er vi forsiktige så kan vi kanskje få klappe en 
humle. Vi kan stryke en humle forsiktig over ryggen, men løfter den 
på det ene bakbenet er det en beskjed om å holde seg unna.   
Ekornbarna har lært det latinske navnet for 
Humle; Bombus. Humlene vi ser i skogen vår er lynghumle, også kalt 
skogshumle; Bombus jonellus. Vi opplever at barna synes det er 
morsomt å lære nye navn og latinske navn kan også være morsomme å si 
som; Tussilago farfara, populært kalt Hestehov, en av de tidlige vårblomstene som er mat for humler.  
Ekornbarna har lært at Dronninghumla overvintrer under bakken og sover gjennom hele vinteren. I 
april-mai-juni våkner Dronninghumla opp etter den lange vinterdvalen på 8-9 måneder. Da feter hun 
seg opp etter vinteren, og gåsunger på selje er god mat for dronninghumla. Om våren kan du se store 
humler som flyr langs bakken, da er de på leting etter et perfekt sted å bygge sitt humlebol. Vi har 
bygget hus til humla og i skogen har vi satt ut to humlekasser Til kassene har vi samlet tørt gress og tatt 
med kattehår som kassene er foret med, så alt er klart til innflytting. Kassene har lokk som kan løftes av 
slik at vi kan følge en humlekoloni på nært hold. Nå håper vi at det er noen humler som vil flytte inn.  
Dronninghumla er mamma til alle humlene vi ser om sommeren. Humler får maten sin fra blomstene, 
og vi har derfor lært at når vi er ute å plukke blomster skal vi alltid la noen blomster stå igjen til 
humlene. Kanskje kan dere hjemme så eller plante blomster som humler er glad i som et lite prosjekt i 
sommer?  
I barnehagen har ekornbarna har laget humler av doruller med maling, lim og piperensere. Det har 
blitt laget noen flotte humler, Bzzz, bzzz…..  
 

Hva skjer i mai:  

I mai er det flere røde dager og på ekornstubben har vi 2 barn som fyller 2 

år! Nasjonaldagen markerer vi 12.mai, med eget tog til Furutoppen med 

korps på høyttaler. Vi ser på flagget vårt, koser oss med pølser og is! Vi 

forbereder oss på nasjonaldagen med noen formingsaktiviteter.  

Vi starter med litt tilvenning. Avdelingen blir litt forandret til neste år og vi 

skal derfor ha dager hvor barna kan bli kjent med de nye ansatte. De største 

skal ha dager på Rådyrstien sammen med Caroline så vi blir kjent der. Dette 

har vi ikke faste datoer på enda, men følg med på ukeplanen.       Det er 

mange søsken som skal begynne hos oss og vi skal legge opp en liten plan 

på noen besøksdager for dem. Ellers er det veldig hyggelig å bra for de 

ansatte og søsknene å bli med på levering og henting slik at ansiktene våre 

ikke er helt ukjent for de når de skal begynne.   



Vi fortsetter fokuset vårt på fugler, i mai kan vi se mange fugler 

både i skogen og i barnehagen. I skogen hører vi masse 

fuglekvitring, og barna vil gjerne vite hvilke fugler som synger. 

Det er ikke alltid vi er helt sikre selv, men da setter vi oss ned med 

fugleboka eller appen ‘’whatbird’’. Vi har allerede hatt en liten 

runde i skogen for å se i fuglekassene. Alle kassene har påbegynte 

rede i seg. Spettmeisen ved Trollhaugen har allerede lagt og 

Kjøttmeisen har slått seg ned på Furutoppen. Vi gleder oss til å 

følge de videre.   

Vi passer på skogen og nærmiljøet vårt. Ser vi søppel i naturen er 

barna raske med å si ifra og vi må ta det med oss for å kaste det på riktig sted. I april har vi samlet panteflasker og 

nå har vi fått en hel del. Så i mai skal vi reise på butikken for å pante flasker og kjøpe is eller noe annet godt for 

pengene! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mai- hilsen fra Zhila, Une, Hege og Caroline. 
 

 


