
 

 

  

Enda lysere ute og mer fuglesang i skogen! Etter dager ved lavvo’n ser vi frem til å være i 

skogen vår igjen – tre uker har vi base på Trollhaugen og etter det er det tre uker på Solplassen. 

Vi vil ta igjen noe av tema fra april og også ha fokus på «Grønne tanker – glade barn».  

Evaluering av april: 

Måneden startet med forberedelser til påsken – det ble tegnet, fargelagt og klippet ut både 

egg og kyllinger. Når vi «endelig» tar frem disse aktivitetene er det motivasjon, engasjement, 

iver og glede å se hos alle! Barna bruker fantasi og kreativitet og kunne holde på dobbelt så 

lenge hvis det gikk an… 

Vi har renset fuglekasser og vi har reparert de. Vi fikk reparert store hull med 

god hjelp fra Syver som hadde med seg kryssfiner! Rundtomkring i skogen, 

både på vei til plassene våre i skogen og i området videre forbi Solplassen 

(blå løype) har vi mange kasser. Så noen har gått lengere enn langt for å 

sjekke om alt er klart til ny egg-sesong. Vi har skrevet det mange ganger 

tidligere, at arbeidet med fugl, kasser, egg og etter hvert fugleunger er med 

på å gjøre barna interessert og nysgjerrig på naturen – og da kan de også 

lære å ta vare på den.  

 

Etter påsken kom syklene frem igjen og sykkelregler ble repetert. Ganske strenge regler må 

det være når 60 store og 24 små skal sykle samtidig! Sykkelretning og avpasse farten rundt 

alle hushjørner blir viktig.  Vi mener barna får en unik mulighet når de kan ha med seg sykkel 

seg på sykkelturer utenfor barnehagen, og vi håper på flere utover våren. 

Boka om «Folk og røvere i Kardemomme By» har vi lest ferdig. Det har vært spennende og 

mye å lese! Sangene har vi ikke fått øvd like mye på, men det skal bli en ny mulighet til det. 

Takk for oppmøte på foreldremøte. Det ble et annerledes møte enn dere sikkert er kjent med. 

Men vi håper det var lærerikt og sosialt. Vi gikk i grupper ut i skogen, og der fikk vi snakket, 

diskutert og reflektert – god stemning! 

Den siste uke i april har vi møtt «Kråka Knas»! Knas får være med hjem til alle i løpet av våren. 

Han blir med hjem på en helt vanlig ettermiddag, barna må passe godt på han og dere foreldre 

skriver litt av det som skjer når han er på besøk. Det viser seg at dere foreldre er både lekne 

og kreative     Tusen takk! Barna øver seg, både på å ha fokus rettet mot seg, snakke foran 

alle, fortelle – på en måte det samme som vi hadde med bøker i høst; «vis og fortell». Bare 

fire barn som har hatt besøk enda, så i mai blir det flere dager med Knas. 
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Vi øver: 

I løpet av barnehagedagen er det mye som skal øves på. Barn øver på å sykle, løpe, hoppe, 

men også å dele, vente på tur for å ha en leke, eller vente på tur for å komme seg på do og 

vaske hender etterpå. Akkurat nå øver vi spesielt på å sitte stille på egen plass (i garderoben 

eller på plassen i skogen) når vi skal spise og når vi har samling. Det har tatt lang tid før alle 

finner plassen sin og «faller til ro» - alle vil helst snakke sammen eller vise hverandre noe, som 

er hyggelig, men lager «uro». I samling om morgenen vil vi for eksempel formidle dagens tema, 

fortelle hvem som er høvding, fortelle om Knas og hva vi skal gjøre i dag. Vi øver like mye på 

å være stille når den voksne skal gi beskjeder og fortelle, eller å snakke en og en, ikke i munnen 

på hverandre. Vi kan ikke forvente at alle mestrer alt nå, men øve det må vi. Hjelp oss å øve! 

Planer for mai: 

Som vi skrev i april-brevet må vi også bruke mai til alle planene våre: vi skal lese om en svart 

og hvit fluesnapper, Hiawata svømmer på Ringeriksbadet, og det blir flere storefotdager. Vi vil 

gjøre hyggelige forberedelser til nasjonaldagen vår, og vi tenker at jakten på insekter kan ta 

seg opp etter hvert, så da tar vi med oss insektsglass og setter opp en hjemmelaget 

insektsfelle! Vanligvis setter vi ut båten i mai, men uvanlig lav vannstand gjør det vanskelig. 

Må vi ønske oss regn i mai?? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-hilsen fra Koko, Camilla, Bjørgvin og Nima 

Datoer å huske på i mai: 

• 2.mai – ERLE 5 ÅR!! HURRA!! 

• 4.mai – ELINE 4 ÅR!! HURRA!! 

• 4.mai – fotografering fra kl.9 

• 13.mai – planleggingsdag  

• 16.mai – «17-mai»-markering i barnehagen. 

• 24.mai – Torbjørn 6 ÅR!! HURRA!! 

Datoer som er viktig å huske på for STOREFOT: 

• 31.mai: besøk av 1.trinns lærere fra Røyse skole. 

• Uke 22+23 – storefotuker der alle storefoter i barnehagen er 

sammen. 

• Førskoledager på Røyse og SFO: 8.og 9.juni kl.8.30-10.30 

• Svømming/Trygg i vann: 8.,13.,15.,27. og 29.juni. 

• Overnattingstur på Tverrsjøstallen 9.-10.juni 

 

 

 


