
Uke 10 Fra denne uka er vi igjen 12 barn på avdelingen. Og vi er 5 voksne. 

2 
Velkommen til nytt 
barn på avdelingen 

3 
Sangsamling 

4 5 
TURDAG – ta med 
tursekk med mat 
og drikke 
   

6 
PÅ TUR TIL 
GRYLLINGSÆTRA 

Uke 11 Vi setter fokus på bøker denne uka og vi leser mye i bøker. Kanskje vi finner en sang i tillegg som 
passer til elementene vi finner i pekebøkene våre. 

9 
Vi leser bøker, med 
og uten tekst 
 

10 
Vi er ute og ser 
etter vårtegn. 

11 
Sangsamling 

12 
TURDAG – ta med 
tursekk med mat 
og drikke 
   

13 
Formingsaktiviteter 

Uke 12 Vi har lest Bukkene Bruse i forrige uke og fortsetter med  å fordype oss i dette eventyret. Her skal 
vi dramatisere selv og vi skal dramatisere med elementer, Kanskje ungene i tillegg dramatiserer. Vi håper på 
å se lekne unger og voksne. 

16 
Vi dramatiserer 
Bukkene Bruse 

17 
Vi lager våre egne 
elementer til 
Bukkene Bruse. Vi 
skal dramatisere 
og fokusere på 
dette eventyret. 

18  
Hinderløype på 
avdelingen 
 

19 
TURDAG – ta med 
tursekk med mat 
og drikke 
   

20 
 

Uke 13 Vi skal så karse og undre oss over hva som skjer. Vi skal og pynte avdelingen frem til 

påskefrokosten. All pynt som vi lager skal dere få med dere hjem og selv få lov til å pynte med hjemme       

23 
Påskeaktiviteter 

24 
Påskeaktiviteter 

25 
Påskeaktiviteter 

26 
TURDAG – ta med 
tursekk med mat 
og drikke 
   

27 
Påskeaktiviteter 

Uke 14 Det blir mye formingsaktiviteter denne, som forrige uke. Og vi gjennomfører ulike teknikker med 
maling og lim. Ett tips kan være å ikke ha på favorittplaggene i barnehagen i disse ukene. 

30 
Påskeaktiviteter 

31 
Påskeaktiviteter 

1 
Påskeaktiviteter 

2 
TURDAG – ta med 
tursekk med mat 
og drikke 
   

3 
PÅSKEFROKOST 
 
 

 

  



 

Vi har valgt å lage en månedsplan i ukene som er igjen frem til påske. Vasking av hyllene h vil 

ikke skje før fredag 3.april, da vi stenger til påskeferie. Så da kan dere tømmme hyllene og 

starte på ny frisk tirsdag 13.april. Barnehagen er stengt i dagene før skjærtorsdag og er åpen 

igjen tirdagen etter påske.  

Maren, som har vært i mammaperm, er på plass igjen i barnehagen mandag 2.mars. Opprinnelig 

plan, var at hun skulle tilbake til oss Revungene. Men vi har fått sykdom blant ped.lederne og 

hun kommer til å være ped.leder for Tiura i en periode fremover. Hos oss vil Iren være pedagog, 

i tillegg så blir det lite endringer hos fagarbeiderne Ann-Kristin, Hege, Hanne G, Hege og Ida. I 

tillegg er Hanne S tilbake på kjøkkenet og vil i tillegg vikariere noe på avdelingen. 

Vi har hatt en periode nå med masse sjukdom og fravær! Nå håper vi på en periode fremover 

med friske barn og voksne! Vi håper at all feber, snørr, gørr, slim og omgangssyke holder seg 

langt borte fra oss! I tillegg vil vi enten ha skikkelig vinter eller vår! Ikke is! Det er lite å finne 

på for ungene våre ute og lite sandkasselek på grunn av at sanda er frossen. Vi satser på 

bedre tider. 

Vi ønsker også velkommen til nytt barn. Han er en gutt født i 2018 og vi ser frem til å bli kjent 

med deg! 

Det kan være greit å fylle opp hyllene tll barna med ull, fleece og ekstra votter. Vi trenger 

egentlig klær til alle årstider, med unntak av shorts…  

Er det noen spørsmål ta kontakt med oss. Vi kommer til å gjennomføre utviklingssamtaler 

etter påske, men er det ting som ønskes å ta opp før den tid, er det bare å ta kontakt med 

oss! 

 

Ønsker dere alle en skikkelig fin vår! 

 

Hanne G, Hanne S, Ida, Hege, Ann-Kristin og Iren  

 


