
MÅNEDSPLAN FOR MAURTUEN MARS 2014 

31. MANDAG 
 
SAMLING LEK 
INNE/UTE   

 

  

1. TIRSDAG 
TURDAG  

 
 
VARM LUNSJ 
 

2.ONSDAG 
 
SAMLING  
 

GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE - TUR 
 
 

3.TORSDAG 
SAMLING 
 
GRUPPER PÅ 
TVERS FOR DE 
ELDSTE – 
FORMINGSAKTIVITET  

 

4.FREDAG 
MUSIKKSAMLING 

 
 
VARM LUNSJ  
 
 

 

7.MANDAG 
SAMLING  
 
LEK UTE / INNE 

 

8.TIRSDAG 
SAMLING 
TURDAG  

 
 
 

9.ONSDAG 
 
SAMLING  
GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE- TUR  
 
 

10.TORSDAG 
HIPP HIPP HURRA 
FOR LUCA, IBEN 
OG NORA SOM 
FYLLER 2 ÅR  

  
PÅSKEFROKOST 8.30 

 

11.FREDAG 
MUSIKKSAMLING 

        
HIPP HIPP HURRA FOR 
SIGRID SOM FYLLER 3 

ÅR I MORGEN      

 

14.MANDAG 
SAMLING 
LEK UTE/INNE 
 

 

15.TIRSDAG 

SAMLING 
TURDAG 
HIPP HIPP HURRA 

FOR TIAGO  2 ÅR 

 
 

16.ONSDAG 
 
BARNEHAGEN ÅPEN TIL KL 
12. 
SMÅBARNSAVDELINGENE 
EV. ALLE BLIR SLÅTT 
SAMMEN  

 

17.TORSDAG 
 
SKJÆRTORSDAG – 
BARNEHAGEN ER 
STENGT  

18.FREDAG 
   
LANGFREDAG – 
BARNEHAGEN ER 
STENGT       

21.MANDAG 
2.PÅSKEDAG – 
BARNEHAGEN 
STENGT  
 
 
 

28. MANDAG  
VI LETER ETTER 
SMÅKRYP.. 

22.TIRSDAG 
SAMLING 
VARM LUNSJ 
TURDAG  

 
29. TIRSDAG 
TURDAG – VI 
FORTSETTER 
SMÅKRYPJAKTEN.. 

23.ONSDAG 
SAMLING 
GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE – TUR 

 
30 ONSDAG 
GRUPPER PÅ TVERS FOR 
DE ELDSTE - TUR 

1. TORSDAG 
 
ARBEIDERNES 
FRIDAG – 
BARNEHAGEN 
STENGT  

2. FREDAG 
 
MUSIKKSAMLING  

 

 
GOD HELG  
 
 
 
 
 

Månedsbrev for April  2014 



Hva har vi gjort i mnd som er gått ? 

I mnd som har gått har vi avsluttet ”Jumbo” , vi har lært litt om elefanter, 

klippet de ut, malt og pyntet de (og pynten falt av igjen fordi vi brukte feil lim…) 

Her har vi også hatt fokus på vennskap og hvordan vi skal være med hverandre. 

Vi har hatt grupper to ganger i uken sammen med blåbærbarna, onsdager og 

torsdager – dette er veldig kjekt. Det er de barna som er født i 2011 som er 

med på gruppene. Vi voksne er med på omgang.  

Vi prøver å være flink til å bruke området øverst i skogen i barnehagen, barna 

er blitt veldig flinke til å bevege seg i ulendt terreng. Det hender vi må bruke 

våre overtalelsesevner for å få noen med, he he. Det er veldig gøy å sitte på 

dissen også  Det store klatrestativet er også blitt ”oppdaget” av våre 2 åringer 

veldig kjekt og vi øver og øver.  

Vi har hatt en ungdomsskoleelev i arb.uke hos oss, og det var hyggelig, barna 

synes det er stas og noen av barna blir veldig begeistret når det kommer nye 

”fjes” til avdelingen   

Været har absolutt vært bra i mars, hvert fall på slutten og det er vel det vi 

husker best  vi har i det siste vært ute på ettermiddagen også, men når alle 

avd er ute samtidig og vi skal vite hvor alle barna er til enhver tid ( de er ikke 

alltid i ro… ) synes vi det er fint å være på fotballbanen og drive ”gym” eller 

spille fotball, viktig å begynne tidlig… 

Vi har hatt litt om rim og regler men litt for lite i forhold til det vi hadde 

tenkt…så derfor fortsetter vi med det fremover også.  

 

Hva skal vi fokusere mest på i mnd som kommer ? 

Vi starter på siste prosjekt for året; ”hva sier dyra” og det siste i rekken om 

Thorbjørn Egner for denne gang. Her kommer vi til å fokusere på div dyr og vi 

håper på å kunne besøke en besøksbondegård før sommeren. Snart begynner 

også lammingen, da satser vi på å ta turen inn i Krokåsdalen for å se på 

lammene   

Vi har utsatt plantingen til etter påsken, vi har tørket paprikafrø som vi skal 

plante. Fremover nå blir det også litt påskeaktiviteter, og fredagen før 



påskeferien blir det tradisjon tro, påskeeggjakt for de store i barnehagen og de 

største på vår avdeling.  

Bursdager i April : Nora, Iben og Luca – 10 , Sigrid – 12 og Tiago -15, så dette er 

den store bursdagsmåneden – de blir feiret m krone og smoothie eller 

melonfruktspyd   

Fremover skjer det mye i naturen, småkrypene, (snegler, edderkopper, 

tusenbein, biller osv..) kommer frem til stor begeistring for barna – så vi 

kommer nok til å ha litt fokus her   

Praktiske opplysninger   

Ingen bading i april, men kommer i Mai   

Obs på onsdag 16 april, da stenger barnehagen kl 12. noen av dere har sagt at 

dere er usikker på om barna skal ha fri disse dagene før påske og har satt de 

opp i tilfelle, helt greit det  men vi blir veldig glad om dere gir beskjed om de 

skal ha fri pga avspasering blant personalet.  

Foreldresamtaler blir etter påske – liste blir hengt opp  

Det blir PÅSKEFROKOST onsdag 10 April !! 

Ønsker alle en super måned !!! 

 

 

Hilsen  

Linda, Marianne, Torill og Ania  

 

 

 

 


