
MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA MAI 2012  

Evaluering av måneden som har vært:  
En mnd med mange spennende og flotte 
opplevelser. Vi har begynt med nytt tema om 
blekkulf, og barna synest det er kjempe stas! 
Blekkulf er jo miljødetektiv, så vi har snakket en del 
om hva søppel gjør med naturen vår og hvordan vi 
kan sortere de forskjellige søplene vi har. Vi har også 
vært på biblioteket å lånt bøker og cd om blekkulf. 
Turene våre har gått til fjæren i skiftesvik hvor vi har 
snakket om flo og fjære og hvorfor det oppstår. Det 
er et yrende liv i fjæren og vi har sett litt på hva og 
hvem som lever her. Barna er overbevist om at 
blekkulf bor her nede i skiftesvik   

Vi har også hatt mange turer til høyden, lio og mose 
skogen. Hvor vi har funnet mange fine vårtegn bla 
små blomster, sett at det spirer på trærne og at det 
er blitt liv i maurene og ikke minst har vi oppservert 
liv i rumpetroll dammene. UTROLIG SPENNENDE! 
 
Vi har også gjort en avtale med haukene slik at de 
største har vært med de på tur en gang i uke! 
 
Også har vi syklet, syklet, syklet og syklet   
   
Monica-Øygunn-Kaytline-Preben  

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 
 Natur, miljø og teknikk  

 Etikk, religion og filosofi 

 Kropp, bevegelse og helse 
 

  

vi fortsetter prosjektet vårt om blekkulf og skal nå 
begynne å fokusere på de ulike artene som lever i 
fjæren. Ut på tur i skog og mark skal vi også og da 
med miljø dektetiv øyne på  hva finner vi i naturen 
som ikke hører hjemme der og hvorfor??. Vi skal 
lage vårt eget sortering system på avdelingen og bli 
skikkelig god på dette! 
 
17. mai nærmer seg og som seg hør og bør følger vi 
opp tradisjonen vår med ”mini 17 mai” med masse 
moro og gøy og selvfølgelig et ekte 17. mai tog. 
 
 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin 

hverdag i barnehagen? 
Dokumentasjon for det vi har gjort vil dere 
kunne lese i ”dagen i dag” som blir hengt opp i 
garderoben hver dag! Og se på avdelingen i 
form av ulike produkter vi har jobbet med å 
utvikle. Bilder vil også bli lagt ut på vår 
hjemmeside. Det vil også komme 
informasjon/bilder på tv skjermen i 
garderoben. www.skogenbarnehage.no  

Vi vil hver morgen ca kl 9 ha morgen 
møte/samling med barna hvor vi snakker om 
dagens innhold og spesielle ønsker fra barna. 
Gjennom åpen og lydhør komunikasjon med 
barna tar gjerne planlagte aktiviteter fort andre 
og interessante vendinger  .  

 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv 

voksne? 
Praktiske opplysninger!!! 

 

 

 husk planleggingsdag 18. Mai  
 det blir bading ut mai mnd så starter 

vi opp igjen i september. 
 Husk dugnad 8. mai kl 17-20 og/eller 

12. mai fra kl 10-13 velmøtt. 
 Husk at barnehagen har egen fane i 

17. mai toget i strusshamn. 
 Har satt opp samtale med de som 

ønsket dette i uke 18. 
 

OBSERVERE, SKAPE 

INNHOLD OG GI 

UTFORDRINGER SOM 

GIR  UTVIKLING 

http://www.skogenbarnehage.no/


MÅNEDSPLAN FOR MOSEBARNA MAI 2012 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

 

01.05 
BARNEHAGEN 
ER STENGT! 
 
 
 

02.05 
07 barna på 
tur med 
haukene 
08/09 barna 
på tur til 
fjæren 

03.05 
Bading for:  

Ida, trym G 
og Johan 
 
GRUPPE 
AKTIVITETER 

04.05 
GYM PÅ FELLES 
ROMMET  
 
 
 
Varm mat  

07.05 UKE 19 
FORMINGS 
AKTIVITETER/UTELEK 
 
 
 

08.05 
Dugnad for 
foreldre fra kl 
17-20 
TURDAG FOR 
ALLE. 

09.05 
07 barna på 
tur med 
haukene 
08/09 barna 
på tur til 
fjæren 

10.05 
Bading for: 
Henry, Jonas 
og Andrea 
 
GRUPPE 
AKTIVITETER 

11.05 
GYM PÅ FELLES 
ROMMET  
 
 
Varm mat 

14.05 UKE 20 
FORMINGS 
AKTIVITETER/UTELEK 
 
VI PYNTER AVDELINGEN 
TIL 17. MAI! 

15.05 
Vi lager til en 
liten mini 17 mai 
med 
leker/grillings og 
mye moro!  

 

16.05 
Vi feirer 
Henry 3 år 
hipp hurra! 

 
 
Vi går 17. mai 
tog opp til 
eldreboligen
e på flagget!! 
 

17.05 
HIPP HIPP 
HURRA !!! 
GRATULERE
R MED 
DAGEN ALLE 
SAMMEN! 

18.05 
PLANLEGGINGS-DAG 
BHG ER STENGT 

  

21.05 UKE 21 
FORMINGS 
AKTIVITETER/UTELEK 
 

 
Blekkulf!!  

22.05 
TURDAG FOR 
ALLE 

23.05 
07 barna på 
tur med 
haukene 
08/09 barna 
på tur til 
fjæren 

24.05 
Bading for: 
Trym h, 
Lucas og 
William  
GRUPPE 
AKTIVITETER 

25.05 
LEKEDAG  
SYKKELDAG  
VI HAR UTE 
AKTIVITETER PÅ 
FOTBALL BANEN. 
 
Varm mat  

28.05 UKE 22 
2. pinsedag barnehagen 
er stengt! 
 
 
 
 

29.05 
TURDAG FOR 
ALLE 

30.05 
Hele gruppen 
på tur  

31.05 
Bading for: 
Lotta, 
Sunniva og 
Sebastian  
 
GRUPPE 
AKTIVITETER  



 


