
MÅNEDSBREV MAI 

 

April nærmer seg overstått. Vi har fulgt med og sett på hva som skjer i naturen. Insektene 

våkner til liv, fuglene kvitrer og bygger rede i fuglekassene våre, vi forplanter litt inne, raker 

vekk løv og rydder opp på turplassene. Sola skinner og varmer! Vi kan ikke si noe annet enn 

at det er en herlig tid i Livensveen om dagen. Barna leker og koser seg overalt på tunet og 

følger nysgjerrige med på alt som skjer rundt oss. Vi er heldige som får være med på dette.  

Vi er så heldige at Herman har invitert oss på besøk for å se på lamunger. Onsdag 5.mai. De 

som skal ha eget sete/5 punkt må ha med det denne dagen. Avreise fra barnehagen ca 9.30. 

Vi er tilbake etter lunsj.  

Alt er litt annerledes i år også. Det blir ikke noe felles 17.mai feiring, men vi skal markere på 

best mulig måte i barnehagen. Vi kommer til å ha litt formingsaktiviteter i forkant, vi skal se 

nærmere på flagget vårt – og bli mer kjent med fargene; rød, hvit og blå. Vi lager vårt eget 

tog og har ulike aktiviteter. Barna kan ha med seg flagg. Merk med navn.  

SYKKELUKE: Vi har sykkeluke i uke 21. Her tenker vi at det er stor forskjell på 

sykkelferdighetene på gruppa. Ta med det dere vet at barnet mestrer. Trehjulssykkel, 

balansesykkel, sparkesykkel, sykkel med eller uten støttehjul. Husk at hos oss er det ikke jevn 

asfalt vei, men grus og dumper. Vi lager litt grupper ut ifra forutsetningen denne uka. Noen 

trenger litt mer utfordringer enn andre. Sykkel og hjelm kan stå i barnehagen hele denne 

uka. Vi skal også bli kjent med trafikkregler og skilt.  

Vi har registrert oss på «5 om dagen». Sjekk ut frukt.no, der ligger det mange oppskrifter. På 

gult nivå serverer vi ett måltid i barnehagen, men vi serverer frukt/grønt i tillegg. Samtidig 

har vi smoothie og fruktsalat å tilby ved bursdagsfeiring. Barna være med på hele prosessen i 

barnehagen, fra vi sår til vi kan høste det, her lærer de samtidig hvor maten kommer fra.  

Det ligger en e-læringsressurs som dere kan ta. E-læringskurs | FRUKT.no .  

Minner om at planene er veiledende og at endringer kan komme. Hvis ikke det er noen store 

endringer så legges det ikke ut noen ukeplan før uke 21.  

 

https://www.frukt.no/barnehage/e-laringskurs/


Annen praktisk info:  

• Ta med ekstra drikkeflaske til/fra barnehagen. Settes i kurven og tas med hjem etter 

endt dag.  

• Vi fortsetter med frokost i sommerhuset. Vi kommer til å være i hamninga etter 

frokost. Så dere kan levere ved gapahuken i hamninga.  

• Barnehagen er stengt fredag 14.mai pga planleggingsdag.  

• Se over at det alltid er ekstra skift i kurven.  

• Merk klær. Vi har en kasse i gangen som vi legger klær uten navn.  

• «Søtsaker», kjeks, kaker o.l kan være forbeholdt matpakka på turdager (mandag). Det 

samme gjelder saft/kakao. Yoghurt på klemmepose er greit. Barna er veldig glad i 

frukt og grønnsaker!  

 

Ha en fin mai        

 

 


