
 

 

 

 

 

 

Det er april!! Og nå kommer vel endelig våren?? Etter en fantastisk påskeuke er vi klare for 

mer lek og læring i Verdens beste barnehage!  

EVALUERING AV MARS 

Mars har vært kald og snørik, og det har ikke vært så mange spor av vår på Svendsrud ennå. 

Men noen få har vi observert; vi har hørt fuglene synge høyere og høyere, og rett før påske 

merket vi sola varme i ansiktet, og snøen på taket begynte å smelte! Med solbriller og 

regntøy utenpå dressen møtte barna disse vårtegnene med stor glede og undring. 

Vi har virkelig nydt godt av den lange vinteren, så mye snø at snøhulegraving i slutten av 

mars slett ikke var noe problem! Vi har akt, sett etter spor, vi har bygget i snø, vi har malt 

på snø!  

 

     

Det har også vært en del sykdom på Harelabben denne perioden. Hege fikk influensa og 

var lenge borte, og flere av barna har både hatt feber og omgangssyke.. Vi er takknemlige 

for at dere overholder kommunelegens anbefalninger , både når det gjelder en feberfri dag 

hjemme, og 48 timers regelen ved diare/oppkast! 

Det er ikke godt for en liten, slapp kropp å være i 

barnehagen der det er full fart hele tiden! 

 

Månedsbrev for 

Harelabben       

April 2018 

Viktige datoer: 

10.4 Foreldremøte kl 18! 

18.4 August 3 år! 

24.4 Dugnad i barnehagen! 

 

 



Barnehagedagen 2018 markerte vi sammen med 

Ekornstubben. Temaet i år var La meg skape, og vi gikk i 

samlet flokk til Furutoppen, med masse maling i pulken. I 

skogen satte barna farge på det meste, snøhaugene vi 

hadde bygget, trær og vedkubber. Skikkelig fargefest ble 

det på Furutoppen, og barna storkoste seg sammen om 

aktiviteten! 

Noen påskeforberedelser rakk vi også i mars! En liten kylling sang vi hele måneden, og vi 

hadde kims lek med påsketing i kofferten vår. Vi malte og tegnet, sådde karse, klippet og 

limte. Vi pyntet på Furutoppen med påskekyllinger og påskeegg, og var ganske så 

fornøyde da vi så hvor fint det ble  Gult er kult! 

Påskelunsjen smakte fortreffelig, med selvbakte rundstykker, juice og masse godt pålegg. 

Une disket også opp med lammegryte til oss siste fredagen før påske, og det smakte deilig! 

Harebarna liker å spise maten vi lager, og vi koser oss veldig sammen rundt bordet! 

Selv om vi ikke gikk inn på selve påskehistorien på Harelabben i år, fikk vi muligheter til å 

undre oss over liv og død da vi fant både en død fugl og en død mus da vi skulle rense 

fuglekassene. Hvorfor kan den ikke fly, er mammaen lei seg? Og det ene egget som lå 

igjen og som ikke var klekket, var det ingen fugl inni, eller hvorfor ville den ikke komme 

ut til mammaen og pappaen sin? 

Rammeplanen sier "Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi sakl barnehagen bidra 

til at barna utforsker og undrer seg over ekstensielle, etiske og filosofiske spørsmål" 

 

I mars fikk vi en ny 3 åring på Harelabben da Emmy ble tre år, 

Endelig kunne hun vise frem tre fingre! Og krona, ja den var så 

fin at den måtte sitte på utenpå lua da vi skulle ut på 

ettermiddagen..  Hurra for deg Emmy!  



BAKING 

 

Baking har vært en av hovedaktivitetene etter jul, og både små og store har kost seg med å 

sanse, måle, røre, dele, steke og spise! Gjennom en slik periode jobber personalet bevisst 

med lover og planer, slik at vi kan tilrettelegg for en god pedagogisk aktivitet og læring. 

Her får dere et lit innblikk i hvordan fagområdene i Rammeplanen dekkes gjennom Bake- 

aktiviteten vår, her er det også prosessen som er viktigst, selv om resultatet også er godt!  

MÅL: Barna skal aktivt få delta i, sanse og oppleve ulik type bakst. Vi ønsker at barna skal 

få oppleve bake- /matglede 

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi benevner ingredienser og redskaper, gjenkjenne logoer 

og varenavn på oppskriftene (havregryn, sukker, gjær) 

Kropp, bevegelse, mat og helse: Gjennom arbeid med kropp, 

bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna får 

innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra 

mat til måltid. Personalet skal legge til rette for at måltider og 

matlaging bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og 

fellesskapsfølelse hos barna.  

Kunst, kultur og kreativitet: Bakst er kultur, og vi gir barna 

muligheten til å bli bedre kjent med tradisjoner/ denne 

kulturarven. Barna får være kreative i utformingen av ulik type 

deig. 

Natur, miljø og teknologi: Barna får innføring i bruk av ulike typer redskaper, også  

elektroniske. De får vite hvor maten kommer fra (havregryn, - korn som er tresket på 

jordet, kjørt til mølla, behandlet og så kjøper vi den i butikken). Undre seg over hvordan 

gjær og bakepulver kan gjøre så det dannes luft i deigen og 

baksten 

Antall, rom og form: Vi måler, veier og teller! 

Etikk, religion og filosofi: Mat er en stor del av kulturen vår, og vi 

fører dette videre med bakst til jul og påske. Vi baker også for å 

glede andre, for å dele på godene! (bruk av røde og grønne tanker) 

Nærmiljø og samfunn: Noen barn får være med på nærbutikken 

får å handle inn ingrediensene. Kan personalet, eller foreldrene noe 

om lokale baketradisjoner? 



PLANER FOR APRIL 

I slutten av måneden planlegger vi foreldresamtaler (lapp henges 

på døra snart!) og i forkant av disse samtalene ønsker vi å 

Intervjue barna deres! Enkle spørsmål om deres hverdag, i barnehagen 

og hjemme. Det er ikke sikkert vi får så mange svar, men alle skal føle 

at de blir tatt på alvor, og både sett og hørt! 

April og mai er også måneder vi besøker og blir bedre kjent med 

storbarnsavdelingene. Tiden til disse Harebarna skal over på Elgtråkket, Revehiet eller 

Rådyrstien går fort, og vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre dem trygge og forberedt på 

overgangen! Nye barn og nye voksne å gå på tur sammen med og leke sammen med, det 

blir spennende! Vi vil dele oss i mindre grupper disse dagene, så en voksen kan gå på besøk 

sammen med tre barn.  

Vi håper å få til noen bondegårdsbesøk i løpet av april også, barna er veldig opptatt av dyr, 

og kanskje kan vi få nærkontakt med høner, hester, griser, sauer eller noen små lam? 

Vi i Naturbarnehagen forbereder oss til årets happening; Jubileumsfesten lørdag 5. mai! I 

forkant av denne festen håper vi å få ferdig kjøkkenpaviliongen vår, og få pyntet opp på 

basene ute i skogen. Vi innkaller derfor til dugnad tirsdag 24. april, og håper dere har 

mulighet for å hjelpe oss med å ta i et tak!? Dette blir helt sikkert en hyggelig og effektiv 

ettermiddag med mye godt samarbeid! 

Nå skal vi på Harelabben først nyte våren sammen! Vi skal følge med i fuglekassene om det 

blir reder og egg, og vi skal høre på fuglesangen i skogen. Kanskje finner vi noen hestehov 

eller andre vårblomster også? I barnehagen blir det helt sikkert mye vannlek fremover 

(husk nok skift!!) og vi gleder oss veldig til å finne frem sykler og ta ned huska igjen! 

 

 

Ha en fin April alle sammen!  

Hilsen fra 

Vivi, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 


