
Mai   2016 for Maurtuen  

Tema : Dyr og planter i nærmiljøet  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

18 
Rim og regeluke 
fortsetter… 
 
Bhg stengt tors og fre.. 
 
 

2. 
Språkgruppe (2013 
barn) 
 
  

3. 
Språkgruppe(2014 
barn) 
 
 
 
 

4. 
Konglegruppe på tur  
Finmotoriske 
aktiviteter liten gruppe 
 
 

5. 
Kristi Himmelfartsdag 
bhg stengt 

6. 
Planleggingsdag  
Bhg stengt  

19 
Madelen 3 år 15   
 
Dugnad onsdag  

9. 
Språkgruppe (2013 
barn) 
 

10. 
Språkgruppe(2014 
barn)   
 

11. 
Konglegruppe på tur 
 
Dugnad i barnehagen 
 

12. 
Konglegruppen 
besøker Spurvene  
Finmotoriske 
aktiviteter liten gruppe  

13. 
17 Mai feiring i 
bhg  
 

20 
Bhg stengt man og 
tirs.. 
Dugnad lørdag  
Fotografering tors 
 

16. 
2. Pinsedag bhg stengt  

17. 
Grunnlovsdagen   
Bhg stengt  

18. 
Konglegruppe på tur  
Finmotoriske 
aktiviteter liten gruppe  
 
  

19. 
Konglegruppen på 
besøk på Spurvene 
 
Fotografering i bhg 
  

20. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 

21 
Foreldremøte kl 18 på 
ons 25 

23. 
Språkgrupper (2013 
barn) 
 
 
 

24.  
Språkgrupper (2014 
barn) 
 

25. 
Konglegruppe på tur 
Foreldremøte kl 18  
 
 

26. 
Konglegruppe på 
besøk på Spurvene  
 

27. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 
 
 

22 30. 31.    

 



 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ?  

I April har vi hatt noen flotte turer både med Konglegruppen og alle sammen, noen ganger har vi ikke kommet lenger enn til fotballbanen og syklene…ellers har vi hatt 

kjekke turer til Skiftesvikskogen og på Høyden med grupper på tvers.. 

En del har fått laget skattekister og er opptatt av de mens noen ikke har fått laget ennå, satser på å få alle ferdig denne mnd   Vi har presset hestehov og engkarse. 

Masse vårtegn har vi sett på vår ferd ute, og barna legger merke til små detaljer som vi voksne ikke alltid ser, f.eks en liten maur som krysser stien, en edderkopp i 

lyngen  Vi har snakket masse om Kjøttmeisen og sett den og litt om Skjæren, hørt på fuglelåter både inne og ute  Kjøttmeisen har skapt mest interesse   

Rim og regler har vi begynt litt på men kommer til å fortsette med dette   

Hva skal vi gjøre i Mai? 

Vi skal lære om hvorfor vi feirer 17 Mai, fortsette og undre oss om naturens forandringer, snart er det helt grønt rundt oss og forhåpentligvis blir Mai en litt varmere 

måned.  

Nå er det bestemt at Konglebarna våre, Madelen, Ingvil, Jacob og Sigurd skal begynne på Spurvene etter ferien og vi kommer til å ha tilvenning hos de hver torsdag 

fremover  vi begynte tors 27 April og det gikk strålende  Mandag 9 Mai kommer det en ny gutt på avdelingen som heter Simon og er 3 år   

Praktiske opplysninger :  

Foreldresamtaler i slutten av Mai , skriv dere på liste somhenger i gangen   

Torill er fortsatt sykemeldt, kneet er i fremgang så vi får se  Elisabeth er også sykemeldt, begge er innom av og til og hilser på oss og det er kjekt. Vikarer vi bruker er 

Sofie(som er i praksis hos oss hver fredag) og Emilie  

Alle må ta hjem yttertøy hver helg for at vaskepersonalet kan få vasket ordentlig i garderoben   

Flott hvis vi får inn flere «hus» barna synes det er veldig kjekt å se på og fortelle   

Hipp Hurra for Madelen som fyller 3 år 15 Mai  

Husk planleggingsdag 6 Mai og ellers fridager i Mai  

 Ønsker dere alle en flott vårmåned  Hilsen Marianne, Kathrine, Sofie, Emilie og Linda  


