
MÅNEDSPLAN FOR HAUKENE JUNI 2015 

TEMA: DET VAR EN GANG…. 

MÅL: BARNA SKAL FÅ KUNNSKAP OM NÆRMILJØET I GAMLE DAGER, MAT OG LEKER FRA GAMLEDAGER 

 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 UKE 23 Temadag I gamle dager 

Sangleker og aktiviteter  

 

Turdag  
Til fjæren i skiftesvik ½ 
gr. Med tur-bingo  
 

Temadag I gamle dager 
Sangleker og aktiviteter  

 

Turdag  

 

Førskolegruppe 
Vi feirer Erle Oline 6 år 

hipp hurra     

UKE 24 Tur til akvariet alle må 
møte til kl 08.30 

 

Turdag  
Til fjæren i skiftesvik ½ 
gr. Med tur-bingo  
 
 

Sommerfest kl 15-18 
Underholdning, 
aktiviteter og deilig 
grillmat fra havet  

Turdag 
Vi leiter etter 
kulturskatter  fra 
gamldager i vårt 
nærmiljø 

Førskolegruppe 

 
UKE 25 Temadag; I gamledager  

Sangleker og aktiviteter 

 

Turdag 
Til fjæren I Skiftesvik ½ 
gr.  

Temadag I gamle dager 
Sangleker og aktiviteter  

 

Turdag  

  
Vi feirer Nora 6 år hipp 
hurra          

Førskolegruppe 

 

UKE 26 Temadag; I gamledager 
Sangleker og aktiviteter 

Turdag 
Til fjæren I Skiftesvik ½ 
gr. Med tur-bingo 

Temadag I gamle dager 
Sangleker og aktiviteter  

 

Turdag  
Vi leiter etter 
kulturskatter  fra 
gamldager i vårt 
nærmiljø  

Førskolegruppe  

 
 



 

HVA HA VI GJORT I MAI MÅNED  

Mai måned har vært full av gøyale aktiviteter. Vi har gjennomført aktivitetsdag sammen med alle førskolebarna som skal starte på Strusshamn skole til 
høsten. Dette ble avholdt som tradisjonen vår er på fotballbanen ved barnehagen vår. Vi hadde mange gøye aktiviteter som i år Skogstunet barnehage 
hadde regien på. De barna som skal begynne på Follese skole har fått vært på besøk til sin skole og spist lunsj og hatt omvisning der, spennende og litt 
skummelt, og vi voksne i skogen barnehage syns det er veldig vemodig. Vi har også hatt vår egen aktivitetsdag for hele barnehagen og laaangt 17. Mai tog 
med fane, flagg, sang og tromme opp til omsorgsboligen på flagget, det er alltid stor stas 👏 Vi merker at vi har store ressurs sterke barn i barnehagen og de 
får stadig større ansvar i løpet av dagen og de synes det er veldig stas "å være sjef" for ulike oppgaver.   

Vi har hatt en flott dag hos Signhild i kråkosdalen, hvor de inviterte til grillings for hele Hauke gruppen. Dette var utrolig kjekt og vi takker dere for stor 
gjestfrihet. Vi har også hatt turer i nærmiljøet vårt blant annet på høyden og en tur til sveabrotet for lek og ballspill. Ellers har vi hatt organiserte aktiviteter 
som sangleker, gym aktiviteter og sykling i og rundt barnehagens eget område.  Fredag 29 mai hadde Sebastian sin siste dag i barnehagen og vi tok avskjed 
med han med gave, kake og masse kos   

I samlinger har vi brukt mye tid til å snakke om temaet vårt i gamle dager; vi har sett film om rakkerungene, reflekterer og filosoferer over historien fra vårt 
nærmiljø og barns innspill der og da  mange artige tanker  men det er jo ikke til å legge skjul på at barna gleder seg stort til overgangen til skolen og vi 
samtaler mye om dette også her og ellers i hverdagen  

Vi øver og øver til sommerfesten og gleder oss stort til å fremføre til dere på sommerfesten onsdag 10 juni  

 

 

 

 

 



 

HVA KOMMER VI TIL Å GJØRE I JUNI MÅNED? 

 
I juni måned vil vi fortsette med temaet vårt i gamle dager. Vi skal på tur i nærmiljøet vårt og leite etter kulturskatter. Mandagene fremover vil være viet til 
aktiviteter og sangleker fra gamledager. Turer til fjæren i Skiftesvik med kanopadling vil vi gjøre med delte grupper hver tirsdag. Førskole mappene våre skal 
avsluttes og klargjøres for overrekking på sommerfesten, her er det gjort masse flott arbeid av «skole» klare Hauker  

Mandag 8 Juni drar hele gruppen på tur til akvariet og her vil vi også på veien ha fokus på gamledager, masse spennende historie fra gamledager på Nordnes 
 Denne dagen er det viktig at alle er på plass i barnehagen kl 08.30, bussen går kl 09.10. 

Mange førskolebarn går på ferie i uke 26 og denne uken kan planen som er oppsatt bli noe endret, tenkte det var greit med info om det slik at dere er 
forbrett på det i god tid  de barna som har bursdag i sommerferien vil bli feiret før de går på ferie  

Bilder fra Mai måned vil ikke ligge her i månedsplanen denne gangen men dere kan se de under bilder på vår hjemmeside www.skogenbarnehage.no 
passordet til siden fikk dere i forrige mail fra meg  For dere som ønsker å beholde bilder fra denne side vil dere ha tilgang til denne ut august mnd,  etter 
det vil det komme nytt passord. 

Det er satt opp dugnad i barnehagen for dere foreldre søndag 7 juni kl 10-15 håper så mange som mulig har anledning til å stille! 

I juni vil Kathrine være vikar for Monica som har ferie i uke 23 og May Britt i uke 25  

Ønsker dere alle takk for fantastisk tid i Skogen Barnehage og riktig god sommer  

May Britt-Silje-Aina-Monica-Joanna-Linda  

http://www.skogenbarnehage.no/

