
 

Tema: «Livet i fjæra»                                   Juni2015 

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen 
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                                                           MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva har vi gjort forrige måned? 

 Aller først vil vi på Mosebarna takke dere foreldre 

for en god slant med penger som ble samlet inn i regi 

av FAU. Vi vil bruke disse pengene på en tur i løpet 

av de to første ukene i Juni. Vi vil komme tilbake til 

hvilken dag det blir. Vi ønsker oss en dag med fint 

vær  

Turen blir til fløyen. Vi tar buss til kaien og båten 

videre over før vi trasker bort til banen. På toppen 

blir det mest sannsynlig en tur til trollskogen der vi 

koser oss med god mat.  

Mai har sust avgårde med masse fridager og ting på 

planen. Denne mnd har vi hatt 17 Mai feiring i bhg 

der vi gikk i tog og vi hadde leker som sykkelløp, 

potetløp osv. Vi koste oss også med hotdog, saft og is. 

Og ikke minst hadde vi fint vær noe som gjorde 

denne dagen ekstra fin.  

Vi har også hatt en hel dag med fotografering, både 

alene bilder og søsken bilder. Mange på Mosebarna 

som har dette 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

Denne mnd begynner en ny jente på avdelingen som heter 

Lykke. Hun blir 4 år i September og vi gleder oss til å bli 

kjent med henne. Lykke var en tur innom oss på fredag og 

besøkte oss sammen med mammaen sin.  

Mandag:  

Blir inne og utelek. Vi deler oss i lekegrupper før lunsj og 

går ut etter lunsj. Er været veldig fint prioriterer vi å gå ut 

på formiddagen og. Det vil bli bading  Mandag 15. Juni. 

De som skal være med vil få beskjed senere.  

Tirsdag:  

Det er spennende med rim og regler. I Juni vil vi fortsette 

med dette. Vi ønsker å bruke rim og regler for glede og å 

ha det moro, men det er også en fin måte å stimulere til økt 

språkkompetanse. Vi vil leke med rim og regler i 

språkgruppene og i de daglige samlingene våre.  

Litt øving til sommerfesten vil det også bli de to første 

Tirsdagene.  



 

Mnd høydepunkt denne gang var nok turen til 

akvariet. Alle mann alle fikk med seg turen noe som e 

kjempebra. Da for vi voksne og barna en felles 

opplevelse der alle kan være med i snakkisen rundt 

turen i etterkant. Og ingen slipper å føle seg utenfor. 

Slike turer e med på å styrke samholdet i gruppen 

noe som e bra. Om ikke lenge e det en ny tur der vi 

for muligheten til en ny god opplevelse sammen 

Utenom dette har vi hatt våre vanlige dager med 

turer, språkgrupper, lekegrupper, samlinger, bading 

og masse lek og moro. Vi har vært mer ute denne 

mnd en ellers tross at Mai mnd har vært kaldere en 

på mange år 

Vi satser på mye fint vær i Juni og at vi for vært 

masse ute og benytte det fine været som kanskje 

kommer. Uansett vær og vind så gleder vi oss til en 

ny mnd med mosegjengen.   

Hilsen oss store på Mosebarna 

 

 

Onsdag:  

Tur på høyden eventuelt en tur i nærmiljøet. På turene om 

onsdagen har vi som mål å komme oss ut i ulendt terreng 

der barna for bryne seg litt på de utfordringene som finnes 

i naturen. Lek og samhold er også viktig på disse turene. 

Det er ikke et mål i seg selv at turene skal være så lange 

men vi ønsker å gi barna gode opplevelser som de kan ta 

med seg videre.  

Onsdag 10 Juni er det sommerfest i barnehagen. Håper at 

mange har muligheten til å komme. 

Torsdag:  

Vi leter etter ting i fjæren og har samtaler rundt det vi 

finner. Er været fint tar vi ut kajakkene.  

Fredag:  

På fredagene denne mnd blir det øving til sommerfesten, 

sykkel dag, hinderløype på banen og lekedag den siste 

fredagen i mnd.   

 



 

 

 

 

Greit å vite!!! 

 

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt. 

Viktig info vil dere finne på hjemmesiden til 

barnehagen som f.eks månedsplan.  

 Når det er bading må barnet ha med oppblåste 

armringer, badetøy og bilsete.  

 Sommerfest 10. Juni 

 Foreldremøte 2. Juni 

 

  



 

  


