
 

INFORMASJON FRÅ STORESTOVA APRIL 2018. 
ENDRINGAR PÅ MÅNADSPLAN VIL KOMA PÅ VEKEPLAN OG/ELLER PÅ OPPSLAGSTAVLA.                                                        

DET ER EIN UTFORDRING Å FÅ MED ALT PÅ MÅNADSPLAN OG INFOEN SOM FØL MED.                                                         

DIFOR OPPMODAR ME ALLE OM Å SJÅ PÅ OPPSLAGSTAVLA. DER ER VEKEPLAN MED FLEIRE DETALJAR OG 

ANNA INFORMASJON SOM DET KAN BETY EIN DEL FOR BARNET DIKKA.  

MARS.                                                                                                                                                
No nærmar påsken seg, og når me møtest att er det april.                                                                                            

I mars har me brukt mykje tid ute, og det gjer oss alle godt. Kreativiteten er større ute, borna leikar 

ofte med andre born enn dei gjer inne, færre konfliktar, samt god motorisk trening.                                              

Mange er vortne flinke å kle på- og av seg, når me gjev dei tid.                                                                        

Turen til kyrkja var lang, men me klarde det, mange flinke vandrar. Me jobbar «mykje» med reglar 

når me er på tur, b.a. at dei får lov å springa frå stolpe til stolpe, alt med fokus på sikkerheit.                          

Påskefrukosten gjekk bra, og me takkar for gåva til Nava Jyoti.                                                                                     

Alle har laga kvar sin «påsketing» som dei får med heim, og dei som har hatt med egg, har malt på 

dei. Me har snakka om kvifor gult er påskefarge, og sunge om kyllingen.  

APRIL.                                                                                                                                                  
I årsplan står det om april at me skal jobba med førstehjelp og «meg sjølv». Dette er sjølvsagt mest 

aktuelt for dei eldste, men me tek det opp så enkelt me klarar.                                                                                       

BAMSEN VÅR HAR BURSDAG TORSDAG 19. APRIL. Me vil bruka tid på å førebu bursdagen hans.                        

DEN DAGEN KAN ALLE HA MED EIN GJEST (bamse, dokke, kosedyr el.l.) HUGS Å MERKA GJESTEN.                     

KJEMPEKJEKT OM BARNET KAN SEI LITT OM GJESTEN DEI HAR MED SEG (EVT AT DE FORELDRE 

TIPSAR OSS)                                                                                                                                                                                    

Det skjer mykje i naturen i april, frå vinter til vår, dette vert og tema «innimellom» 

FORELDRESAMTALAR.                                                                                                                      
Me startar rett over påske med samtalar.                                                                                                                       

På oppslagstavla heng det to ark om dette. På det eine står barnet sitt namn og kven de skal ha 

samtale med. På det andre aktuelle dagar og tider, og kven som kan ha samtale på det tidspunktet.              

Håpar de finn eit tidspunkt som passar. Om ikkje, ta kontakt.                     

SOLBRILLER OG SOLKREM.                                                                                                            
Håpar me ikkje har «brukt opp» sola dei siste vekene. Satsar på at me ser ho framover og.                                        

Skal barnet dikka bruka solkrem, smør de om morgonen før de kjem. Har barnet med solkrem, 

smør me før utetida på ettermiddag.    

KLOVNEN KNUT sin forestilling  fredag 20.april kl 10 på skulen, som måne og stjerne skal reisa 

på, kan de lesa meir om på www.klovnen-knut.no. Me går frå barnehagen kl 9. Frukost avslutta kl 

8.30 for dei som skal reisa.                                                                                                                                  

 

GOD PÅSKE TIL DIKKA ALLE helsar Ann Helen, Grete, Kari Beate, Liv, Marius og Kari BK 

 

 

http://www.klovnen-knut.no/


 

 


