
jUNI, jULI oG aUGUST 
Uke 23 Vi synes det er gøy å se at barna trives med sykler i barnehagen og la de gjerne stå, slik at vi kan bruke dem i hverdagen vår. 
Husk da også hjelm! 

3 
TURDAG 
 

4 5 6 7 

Uke 24 Vi øver til sommeravslutningen. Husk sommertur, med påmeldingsliste. 

10 
2.pinsedag 

11 12 13 14 
Sommertur til Mattisrud. 
Se egen invitasjon 

Uke 25 Husk sommeravslutningen!!!  

17 
TURDAG 

18 
Sommeravslutning i 
barnehagen. Se egen 
invitasjon. Inviter gjerne 
med besteforeldre 

19 20 21 

Uke 26 

24 
TURDAG 

25 
HURRA FOR MARIE 
4ÅR 

26 27 28 

Uke 27 

1 
TURDAG 

 
 
2 

3 4 5 
HURRA FOR AURORA 
SOM FYLLER 3ÅR I 
SOMMER 

Uke 28 Siste uke barnehagen er åpen før sommerlukking. Gi en tilbakemelding om når ditt barn er i barnehagen denne uka, på hvilke 
tidsrom ditt barn kommer til å være her. Dette for å ha flest mulig voksne når barna er tilstede 

8 
TURDAG 
 

9 10 11 12 

Uke 29 og 30 Barnehagen har sommerstengt 

Uke 31 Barnehagen åpner igjen. Gi en tilbakemelding om når ditt barn er i barnehagen denne uka, på hvilke tidsrom ditt barn kommer til å 
være her. Dette for å ha flest mulig voksne når barna er tilstede 

29 
TURDAG 
 

30 31 1 2 

Uke 32 

5 
TURDAG 
 

6 7 8 9 

Uke 33 

12 
Planleggingsdag, 
barnehagen er stengt 

13 
Barna møter på nye 
avdelinger 

14 
Velkommen til nye barn i 
barnehagen 

15 16 

  

  



 

Et nytt barnehageår er straks over og barna er ett år nærmere skolestart. Vi 

har etablert en god gruppe med gode relasjoner inne på avdelingen. 3 av barna 
blir igjen og tar mot 6 av dagens revunger til barnahageåret 2019/2020. 

6 av dagens unger blir en del av Tiurgruppa 😊 
 

I løpet av denne perioden feirer vi bursdagene til Marie og Aurora. Aurora har 
opprinnelig bursdag mens vi har sommerferie, så da feirer vi før vi voksne på 
avdelingen går ut i ferie. Vet at vi har flere augustbarn, men de blir feira når de 
kommer på ny avdeling. 
 
Det er sommeravslutning og sommertur nå i juni. Begge arrangementene 
kommer det invitasjoner til. Sommeravslutningen inviteres også besteforeldrene.. 
Det kan være greit å si i fra til dem og la de sette av dagen. Arrangementet 

foregår i tidsrommet klokka 16.00-18.00 
 
Syklene kan stå i barnehagen, dersom dere vil det! Og med sykkelen er det en 
selvfølge at også hjelmen er med. Med sykkel mener vi sparkesykkel, sykkel med og 
uten støttehjul, balansesykkel og trehjulsykkel. 
 
De som skal være i barnehagen i uke 28 og uke 31, så kommer det en lapp som 

dere skal skrive tidsrommet deres barn skal være tilstede i barnehagen, dette 
for å ha størst mulig voksentetthet i det tidsommet barna er i barnehagen. 
Vennligst returner denne lappen så fort som mulig. Dere som har ferie disse 
ukene, GOD FERIE!!! 
 
Det kan være greit å få med seg planleggingsdag mandag 12.august inn i 
planleggingen for sommeren 2019 
 

Iren vil med dette takke for at jeg har fått lov til å takke for at jeg har fått lov 
til å bli kjent med barna deres. Jeg blir på huset til høsten også, da som ped.leder 
hos Revungene. Etter sommerferien er Markus tilbake. 
 
Ha en fin fin sommerferie allesammen! Håper at dere får mange nye gode minner 
sammen med barna deres og masse is, sol og bading! 
 

GOD SOMMER! 
 

 
Turid, Hege og Iren 



 


