
Månedsplan for Haukene – MAI 2014  
Tema: ut på tur, klatrer i trærne og vifter med tærne-  naturen som lekeplass. 

Mål: Gi barna gode hverdagsopplevelser inne i barnehagen og ute i naturen.                                                                     

Styrke barnas selvfølelse gjennom mestring, trygghet, omsorg og glede av å være ute i naturen.                    

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke nr 19 

Ordensbarn 

 

               1. 

Offentilg høytidsdag 

Barnehage stengt 

            2. 

Førskolegruppe- 

Språkgrupper   

Varmmat  
Uke nr 20 

Ordensbarn 

Emilie, Ida 

             5. 

Formings prosjekt- 

Hakkebakkeskogen 

 

            6. 

Turdag  

Varmmat  

 

           7. 

Thorbjørn 

Egner 

            8.  

      Turdag  

            9. 

Førskolegruppe- 

språkgrupper 

Varmmat  
 

Uke nr  21 

Ordensbarn 

Johan, Leah 

             12. 

Fotografering 

Formings prosjekt- 

Svømming   

            13. 

  Fotografering  

Formings prosjekt- 

Hakkebakkeskogen 

            14. 

Thorbjørn 

Egner              

           15.  

       Turdag  

            16. 

 17. mai feiring  
 

Uke nr 22 

Ordensbarn 

Lilja, Mira 
 

            19. 

Formings prosjekt- 

Hakkebakkeskogen 

            20. 

Turdag  

Varmmat  

            21. 

Thorbjørn 

Egner 

            22. 

         Turdag 

             23. 

Førskolegruppe- 

språkgrupper 

Varmmat  
Uke nr 23 

Ordensbarn 

Morten, Nicholas 

            26. 

Svømming 

 

           27. 

Føskoledag med 

stongafjellet og 

strusshamn skole. 

              28. 

Thorbjørn 

Egner 

 

             29. 

Kristi 

Himmelfartsdag 

Barnehage stengt 

             30. 

Lekedag  

Christian Magnus 

            6 år  



Hva har vi gjort ??? Hva vil vi jobbe med denne                                                                              

måneden? 

KOM MAI DU SKJØNNE MILDE... 

Det sies at " tiden kommer", men vi føler at den "flyr". 

Nå er vi altså i mai, og april er historie! 

Et lite tilbakeblikk på april: 

April ga oss en smak av sommer. For et fantastisk vær, soool og 

varme, mange lange turer, sykling og turning på fotballbanen !!! 

Makk, snegler, gress som gror, gåsunger og blomster (med 

minimale stilker" i små barnehender) "disse skal jeg gi til 

mamma". Vi har lyttet til fuglesang, studert kråker og 

skjærer og for andre ganger fant vi en død mus…  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

THORBJØRN EGNER: Klatremus og de andre dyrene i 

Hakkebakkeskogen. 

Vi leser, synger og dramatiserer «Klatremus og de andre dyrene i 

Hakkebakkeskogen».  

Vi kommer også lage figurer fra boken i pappmasje! Dette er et av 

morsomste materiale barn kan jobbe med !!! Hønsenetting,                           

avispapir, tapet lim …vi kommer til å skape magi  Har dere gamle                  

aviser hjemme? Vi tar gjerne imot disse !!! 

 

 

 

 

 

 



Også stor glede for barna over å nyte matpakken som de selv 

har smurt og ikke minst pakket selv. 

Solsikkefrø er plantet i blomsterkassene våre, og det blir 

etterhvert spennende å se hvem som får den største eller den 

minste solsikken. På pakken sto: 150-500 cm; spennende! 

 

 

 

 

 

 

Det har vært en innholdsrik måned                                            

på tros av mange fri dager.                                                       

Vi har laget flotte påskepynt,                                               

vært i kirken og ha og hatt en kjempe                              

koselig påskefrokost sammen med Dere.  

 

 

 

Hipp Hipp Hurra for 17 mai!!! 

Vi kommer til å feire dagen på                                                

fredag med is og pølser!  

Fotografering i barnehage -                                                            

12 og 13 mai. Dere får beskjed                                                                    

om hvilken dag det blir                                                          p   

portrett fotografering for                                                    H     u   

Haukene   !!! 

   Kvalvågnes turen nærmer seg                                                  m      

med store skritt og vi kommer                                                  

snart med dato for                                                   

informasjonsmøte ang denne turen!!!!! 

                     

  

 

  



 

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

Bilder på hjemmesiden.  

Bilder på avdelingen.  

Permene. 

Utstillinger av arbeidet vårt ute og inne. 

 

Medvirkning i barnehagen handler om å gi barna mulighet til å påvirke 

sin egen hverdag og barnehagens fellesliv. Det enkelte barn må ha 

innflytelse både på hva som skal skje og hvordan det skal gjøres. 

Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som 

kompetente. Vi voksne på Haukene la oss påvirke og godta at barna selv 

kan ha synspunkter på hva de har behov for.                                          

Vi jobber med barns medvirkning ved at vi:  

- har samtaler med barna om ønsker og refleksjon over gjeldende 

praksis  

- fanger opp barnas perspektiv og meninger  

-  tar på alvor innspill barna kommer med  

-  prioriterer tid og anledninger til gode samtaler med barna, både 

enkeltvis og i gruppe  

- diskuterer eventuelle regler med barna  

- gir barna anledning til å påvirke sin hverdag,   

- gi barna ansvar i hverdagen, viser at vi voksne bryr oss om hva de 

ønsker. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Praktiske opplysninger: 

 Husk å skrive dere opp på foreldresamtaler!!!!!!!!! 


