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2. MANDAG 
 
SAMLING LEK 
INNE/UTE   

 

  

3. TIRSDAG 
TURDAG  

 
 
VARM LUNSJ 
 

4.ONSDAG 
 
SAMLING  
 

GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE - TUR 
 

 

5.TORSDAG 
SAMLING 
 
GRUPPER PÅ 
TVERS FOR DE 
ELDSTE – 
FORMINGSAKTIVITET- 
HVA SIER DYRA ? 

 

6.FREDAG 
SOMMERTUR TIL 
SÆTREGÅRDEN  

 
 
GOD LANGHELG   

9.MANDAG 
 
2. PINSEDAG  
BHG STENGT 
EN FIN DAG TIL Å 
JOBBE LITT I HAGEN 
ELLER DRA PÅ 
STRANDEN ?  
 

10.TIRSDAG 
SAMLING 
TURDAG ? 

 
 
 

11.ONSDAG 
 
SAMLING  
GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE- TUR  
SOMMERFEST 15-18 

 

12.TORSDAG 
 
GRUPPER PÅ 
TVERS FOR DE 
ELDSTE – 
FORMINGSAKTIVITET-
HVA SIER DYRA ? 

 

13.FREDAG 
MUSIKKSAMLING 

        

16.MANDAG 
SAMLING 
LEK UTE/INNE 
 
PÅL OG SEVERIN I 

TERAPIBADET  

 

17.TIRSDAG 

SAMLING 
TURDAG 

 
 

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

 
 

19.TORSDAG 
 
GRUPPER PÅ 
TVERS FOR DE 
ELDSTE – 
FORMINGSAKTIVITET-
HVA SIER DYRA ? 

 

20.FREDAG 
   
MUSIKKSAMLING 

        
GOD HELG  
TORILL BEGYNNER PÅ 
FERIE  OG IBEN, LUCA, 
NORA OG EIVOR  

23.MANDAG 
SAMLING  
LEK UTE/INNE  
 

 

24.TIRSDAG 
SAMLING 
 
TURDAG  

 
 

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

 
 

26. TORSDAG 
 
GRUPPER PÅ TVERS 
FOR DE ELDSTE - 
FORMINGSAKTIVITET  

27. FREDAG 
 
MUSIKKSAMLING  

 

 
GOD HELG  
MARIANNE OG LINDA 
BEGYNNER PÅ FERIE  
 

 

 



Månedsbrev for Juni 2014  

Hva har vi gjort i mnd som er gått ? 

Vi har hatt 17 Maiforberedelser, sunget ”Ja vi elsker…” , jaja kanskje det er mer riktig å si at 
vi voksne har sunget…he he, ikke den letteste sangen å synge kanskje. Vi har snakket om at 
det var Norge sin bursdag. Og på den 16 Mai gikk vi i et langt 17 Maitog til Skogstunet 
barnehage, inn på lekeplassen deres og ropte og viftet med flaggene våre  deretter gikk 
turen til omsorgsboligene på Flagget hvor vi gledet de eldre håper vi  tror nok vi gjorde 
det, skal ofte så lite til for å gjøre andre glade, og kanskje spesielt de eldre. Dette er kanskje 
noe å tenke over   

Etterpå var det tilbake til barnehagen og den ”obligatoriske” 17 mai hotdogen, smakte godt 
den.. etterpå var det legging for de som trengte det og de andre skulle få gå ut igjen for å ha 
litt leker på parkeringen og banen. Men ingen ville ut igjen i høljregnet….men de så på fra 
vinduene   

Vi har hatt mye fint vær i mai, unntatt 16… så vi har vært mye ute og det merker dere 
kanskje på barna? God og trøtt om kvelden i leggetiden ? Vi ”øver” jo på noe hele 
tiden…f.eks i garderoben, da trener vi på å kle på oss selv, ta på seg de nye sommerskoene 
som de er så stolte av, ta på jakken riktig vei..og ikke for å snakke om glidelåsen…det er så 
gøy for de er så kjempekrye når de får det til  under måltidene trener vi på å smøre selv og 
helle melk i glasset selv.  Mange av barna har sluttet å sove og mange øver på å slutte med 
bleien, ikke lenge til nå så har vi flere uten bleie tenker jeg   

Noen flotte turer har vi også hatt til fortellerstubben og matet ender (når de endelig kom ) 
vi bruker også uteområdet til barnehagen og det er jo som en liten skogstur det   

Vi har hatt fotografering og håper dere ble fornøyd med resultatet, blir ofte fint med 
utebilder   

Dere skal få hjem en paprikaplante som dere må passe godt på;.) noen fikk kanskje på 
fredag. Så får vi håpe det kommer paprikaer på den i løpet av sommeren.  

Takk for hyggelige foreldresamtaler, husk at er det noe så er det bare å gi et ord   

Vi kommer til å jobbe videre med dyrene og på fredag den 6 er det meningen at vi skal til 
Sætregården i Åsane. Det er mulig vi trenger sjåfører, så hvis noen har anledning er det 
kjempefint  vi drar fra barnehagen ca kl 09 og er tilbake ca 14   Gi en lyd dersom noen 
har anledning snarest. Det ble så kjempedyrt med buss…+ at den kunne ikke kjøre oss helt 
frem.  

Vi planlegger en tur til Krokåsdalen, mulig neste uke (23). Torill er for tiden sykemeldt og vi 
har vært så heldig å ha Emilie Antonesen inne som vikar.  

Ønsker alle sammen en flott Juni måned ! 

Hilsen  

Ania, Marianne, og Linda  


