
 

Tema: «Livet i fjæra»                                   Mai 2015 

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? 

 April har sust avgårde og vi er allerede i Mai. Det 

har vært en fin måned med masse moro sammen 

med barna. Høydepunktet var nok turen til Skorpo 

sammen med far til Maren som var så grei og tok oss 

med. Tusen takk skal du ha fra alle oss på 

Mosebarna  

Turen startet med at vi gikk ned til Skiftesvik der 

Maren og Ole ventet med båten. Været var strålende 

denne fredagen noe som gjorde hele turen litt ekstra 

magisk. Vi fikk barna om bord og startet båt turen 

mot Skorpo. Barna ropte fortere, fortere Ole og Ole 

ga gass med jublende barn som lo og koste seg. Når 

vi kom frem gikk noen på land og lekte i fjæren der 

og de lagde deilige pølser. Noen av barna gikk ut og 

fisket en god stund før vi kjørte inn igjen og byttet 

med noen andre ivrige fiskere. Hvis jeg ikke husker 

feil fikk vi 15 fisk til sammen, både torsk, lyr og 

pale. 

På land var det sløying av fisk i stor fart og vi fikk 

også stekt noen smaksprøver som gikk ned på 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

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 også bli bading 11 og 

18. Mai. De som skal være med vil få beskjed senere.  

Barnehagen er stengt Mandag den 25. Mai (2.pinsedag). 

Tirsdag: Det er spennende med rim og regler. I Mai vil vi 

ha litt ekstra fokus på rim og regler. 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.  

Onsdag: Tur på høyden/Skiftesvik 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.  

Torsdag: Barnehagen stengt Torsdag 14. Mai 



 

høykant. Til dessert hadde Monica, mamma til 

Ingrid bakt herlige sommer boller eller kanskje Rune 

far som hadde bakt. Hvem vet?? Tusen takk til 

dere i alle fall.  

Til maten var det deilig saft til barna og nykokt kaffe 

til oss voksne. Alt i alt en fantastisk tur for store og 

små.  

Utenom turen til Skorpo har vi hatt litt fokus på 

munnmotorikk noe som kan være både moro og 

nødvendig.  

Vi har også hatt turer både til skiftesvik, høyden, 

terapibadet og biblioteket der vi lånte masse bøker 

om fjæren og litt andre bøker som har noe med sjø å 

gjøre. Vi har også laget en tema vegg med temaet 

livet i fjæren. Vår interiør arkitekt Stian Sørensen 

har vært frontfigur her med Anja som en god 

sekretær. Det ble i alle fall kjempefint.  

Vi har også gjort mye annet gøy som dere sikkert har 

sett på facebook. Takk for nok en super måned. 

Hilsen oss store på Mosebarna 

(Kristihimmelfartsdag).  

Det blir to Torsdags turer til Skiftesvik. Vi leter etter ting i 

fjæren og har samtaler rundt det vi finner. Er været fint 

tar vi ut kajakkene.  

28. Mai blir det tur til Akvariet. Vi tar bussen til Kleppestø 

og båten videre derfra. Alle må være i bhg til kl 9.  

Fredag: På fredagene denne mnd blir det forming, sykkel 

dag og lekedag den siste fredagen.  

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.  



 

 

 

 

  

 

 

  


