
Juni 2015             

Tema : Dyr og planter i nærmiljøet  

 

 
 
 

 
 
Mandag  

 
 
Tirsdag  

 
 
Onsdag  

 
 
Torsdag  

 
 
Fredag  

Uke 23 
Avslutningstur for 
grupper på tvers til 
strutsefarmen i 
Fyllingsdalen – husk å ta 
av bilsete 
 
Dugnad i bhg søndag 7 
Juni – mail blir sendt! 
 
Foreldremøte 3 Juni kl 
18-19  
 

1. 
Samling med 
«Truls» og 
dagtavle  
Temaarbeid  
 
De som skal 
begynne på «Mose» 
går på besøk der 10-
11.30 sammen med 
Torill for å bli bedre 
kjent  
 

 

2. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle  

Turdag – vi går 

ned mot skiftesvik 
og samler 
naturmateriale vi 
kan bruke og 
studere 

 

3. 
Samling m 
«Truls» og 
dagtavle  

Grupper på 
tvers  
 
Foreldremøte  
       Kl 18 -19 

 

4. 
Samling med 
«Truls» og dagtavle 

Avslutningstur 
for grupper på 
tvers -  
Strutsefarmen 
 
Tur eller aktivitet 
på banen for de 
yngste   
 
 

5. 
Samling m «Truls» og 
dagtavle  
 
Noen barn er med og lager 
varm lunsj  
 
God helg   
 
 

 

Uke 24  
Sommerfest på 
onsdag 15-18   
 
 
 

8. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle 
De som skal 
begynne på «Mose» 
går på besøk der 10 -
11.30 sammen med 
Torill for å bli bedre 
kjent  
 
Temaarbeid  

9. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle  

Turdag – vi går 
til krokåsdalen 
og ser på sauene 
 

10. 
Samling med 
«Truls» og 
dagtavle  

Vi forbereder 
oss til - 
Sommerfest i 
bhg 15-18 
Velkommen  

 
 
 

11. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle 
 
Språkgrupper m 
fokus på farger og 
former  
 
Sykling på 
parkeringen ! 

 

12. 
Avslutning for de 7 som 
begynner på Mosebarna 
etter ferien  Siste 
fredagen der alle er samlet 
før ferien  
 
Noen barn er med og lager 
varm lunsj  
 

 
 

 

Uke 25 
 
Torill ferie -  Kathrine         
vikar 
Siste bading før ferien- 
Luca og Ellinor  
 
Oliver ferie  
 

 

15. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle  
De som skal 
begynne på «Mose» 
går på besøk der 10-
11.30 sammen med 
Marianne for å bli 
bedre kjent   
Bading  

16. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle 

Turdag – til fjæren 

i Skiftesvik, utforske 
strandsonen   
  

17. 
Samling m 
«Truls» og 
dagtavle  
 
Gym på 
fotballbanen 
  
 

18. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle  
 
Språkgrupper m 
fokus på farger og 
former 
Sykling på 
parkeringen   

19. 
Samling m «Truls» og 
dagtavle  
 
Noen barn er med og lager 
varm lunsj   
 
 
 

Uke 26 
 
Torill ferie – Kathrine 
vikar 
Luca, Nora, Iben og 
Martine ferie 
Marianne og Linda går på 
ferie fra 29 Juni – tilbake 
10 August   
 
Torill jobber uke 27 og 
har deretter fri til 10 
August  

22. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle  
De som skal 
begynne på Mose, 
besøker de sammen 
m Linda 10 11.30   
 
29. småbarnsavd 
slår seg sammen, 11 
barn  mer ino 
kommer ! 
 

23. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle 
 

Turdag – vi ser om 

vi finner blåbær i 
skogen   
30.  
 
 
 
 

24. 
Samling m 
«Truls» og 
dagtavle  
 
Gym på 
fotballbanen  
 

25. 
Samling m «Truls» 
og dagtavle 
 

Språkgrupper m 

fokus på farger og 
former 
 
Sykling på 
fotballbanen  

26. 
Samling m «Truls» og 
dagtavle  
 
Noen barn er med og lager 
varm lunsj  
 
Ønsker alle en strålende 
sommer   
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  
I Mai har vi forberedt oss til 17 Mai, og det ser og hører vi hver dag, barna synger «Ja vi elsker» av full hals, med 
litt egne versjoner  Vi har plukket boss i nærmiljøet vårt, viktig at vi lærer at vi ikke skal kaste boss ifra oss i 
naturen.  

Vi har begynt å bruke ekornet Truls i samlingstunder, der vi finner ut hvilke klær vi skal gå med ute, hvilket vær 
det er, hvilken dag det er og hvilken måned det er. Dette har vært kjempegøy og barna er engasjerte og lærer 
fort  Vi har også tatt i bruk dagtavle for bedre oversikt gjennom dagen !  

Vi har utforsket skogen rundt oss, kongler og edderkopper har vi funnet i massevis, hestehov, løvetann og 
hvitveis har vi også funnet en del av, forresten masse løvetann Vi har prøvd å få lært oss at det er lurt å 
plukke helt nede ved stilken når vi skal plukke blomster for da kan vi lage en bukett og sette i vann….men 
mange synes det er greiest å plukke den helt øverst  

Vi har studert blåbærlyngen og sett at det forhåpentligvis kommer masse blåbær i år  

Naturen rundt oss har forandret seg masse den siste tiden, trærne har fått store grønne blader, gresset vokser 
og vokser og fuglene kvitrer   

Vi har såvidt fått gått i jakke og sko ute – herlig  men det har vært en ganske våt og kald måned så vi gleder 
oss til Juni…. 

 

Hva skal vi gjøre i Juni ?  
Vi har begynt å forberede oss til sommerfesten den 10, vi øver litt på sanger og lager ting til utstillingen vi skal 
ha i yttergangen vår sammen med Huldrene og Blåbærbarna. Denne kan dere kikke på fra sommerfesten og litt 
utover i Juni  Dessverre så har vi ikke fått plantet paprika og solsikkefrø ennå men det skal vi gjøre første 
uken i Juni.  

Noe som skal studeres nøyere i tiden fremover er maur, bier, humler, fluer og skrukketroll(eller tusselusser) og 
trost og skjære  det blir spennende ! Vi skal også lære mer om hva som er størst, minst, kortest og lengst, vi 
øver på det vi ser i naturen   

Så håper vi at vi skal få nyte litt sol og sommer og å frem den gode feriefølelsen, fylle et badebasseng og kose 
oss.  

Praktiske opplysninger 
3 Juni foreldremøte kl 18, avdelingsvis, lurt å parkere på grusen v fotballbanen   

7 Juni – dugnad i barnehagen 

10 Juni Sommerfest i barnehagen 15 – 18  

 Flott at dere gir beskjed når barna skal ha litt ekstra fri, det gir oss muligheten til å planlegge avspasering o.l.  

Torill skal ha ferie i uke 25 og 26, Kathrine blir da vikar.  



Torill skal jobbe i uke 27, da begynner Linda og Marianne på ferie, to kjente fra «huset» vil da jobbe på 
Maurtuen sammen med Torill.  

I uke 28 kommer småbarnsavdelingene til å bli slått sammen, det blir max 11 barn den uken og de som skal 
jobbe der er Kathrine, Bente, Mette og Monica T. Mer info kommer   

Torill, Marianne og Linda er tilbake fra ferie 10 august. Og den dagen begynner de barna som skal på 
Mosebarna der  Vi regner med at dette går fint, de har vært mye der på besøk, men vi følger de selvsagt 
første dagen og gjerne flere om det er behov  Mandag den 10 kan dere levere de på Maurtuen og hente på 
Mose   

Vi får forhåpentligvis bruk for solkrem i denne mnd  barnehagen kjøper inn   

Vi vil takke for et flott og begivenhetsrikt år sammen med deres skjønne barn, blir rart å «miste» 7 av de men 
sånn er det, er nok flere som er klar for andre utfordringer nå  og dessuten treffer vi jo de ute   

Ønsker alle en superfin sommer   

Gode sommerklemmer fra  

Marianne, Torill og Linda  

 

 

 

 

 

 


