
 

 

 

 

 

 

Etter tidenes varmeste mai måned kan vi ikke annet enn si at vi er klare for mer sommer!  

EVALUERING AV MAI 

Tidlig i mai begynte det en ny liten gutt hos oss, Eilert 
Elias! Han er en veldig blid og tillitsfull gutt, og ble varmt 

mottatt av Haregjengen vår! Alle er opptatt av "babyen", 

og legger alt til rette for at han skal ha det bra! Det er mye 

sosial læring og omsorg i det å få en ny liten venn! 

 

Den store happeningen i mai var utvilsomt jubileumsfesten vår! Med masse forberedelser 

og jobbing i forkant var det utrolig moro at det kom så mange som ville feire sammen 

med oss! Med strålende flott vær, mange mennesker, knallgode kaker, pakker og 

gratulasjoner kunne ikke dagen ha vært bedre!! Takk igjen for all hjelp, uten dere foreldre 

og deres innsats hadde ikke et slikt arrangement kunne gjennomføres! 

     

  

Flere ganger i mai har vi gått til fotballbanen for å 

leke! Det er flott å leke på kunstgressbanen, og vi 

øver grunnleggende bevegelser som løpe, krabbe, 

kaste, sparke, rulle og snurre, nesten uten at vi er 

klar over det! Vi har hatt med baller også, og da er 

det viktig at vi har en til hver, for her er ikke 

lagfølelsen og samarbeidet helt på topp…. Ennå  ;) 
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Men vi øver på å sparke og kaste ball til hverandre, og barna er tydelige på at vi skal sparke 

fotball når vi går til banen, selv om de helst bare vil gå å bære på ballen.. Mange keeper- 

talenter her , kanskje? 

Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske egenskaper 

       

 

Det ble mye tegning og maling i rødt, hvitt og blått på Harelabben. Både før jubileumet 

og før 17. mai. Vi pyntet på gapahuken på Furutoppen med mange fine flagg før jubileet, 

og lot de få pynte i skogen hele mai måned. I barnehagen tegnet, klippet og limte barna 

en stor og flott 17.mai plakat sammen med Heideh.  

Tradisjonen tro har vi i Naturbarnehagen generalprøve på 

Nasjonaldagen den 16. mai, med barnetog, flaggheis og 

nasjonalsang, leker som sekkehopp, potetløp, slå spiker i 

planken, kaste på blink og lykkehjul. Veldig populært med 

litt andre type leker. Vi øvde oss selvsagt på å spise pølse og 

is også, og den testen besto vi med glans!! Alt i alt en 

meget vellykket generalprøve i år! 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna 
opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet!  

 

Det ble enda mer feiring på Harelabben i mai, hele tre 

barn har blitt tre år! Vi har kost oss med masse god frukt, 

heist flagg, sunget bursdagssanger og lagd kroner! Hipp 
hurra for Olav, Sanna og Edvard!!  

I skogen rundt barnehagen og basene våre har Naturbarnehagen hengt 

opp veldig mange fuglekasser gjennom årenes løp. Og det er jo så 

spennende å følge med på hva som skjer i de nå på våren! Vi har tatt jevnlige turer for å 



observere utviklingen fra redebygging, til egg og så tilslutt småsmå fugleunger! Vi teller, 

sammenligner og undrer oss over hva som skjer disse ukene i mai, tenk at inne i de små 

eggene er det fugler som snart skal komme ut, fly rundt og synge for oss!?  

     

 

Etter sommerferien skal 13 av 14 harebarn begynne på storbarnsavdeling! Vi jobber hele 

tiden med at alle barn skal bli kjent med alle voksne, nettopp for å gjøre slike overganger 

best mulig. Vi har også begynt å besøke avdelingene ute på basene, også for at barna skal 

bli kjent med de andre barna og rutinene på avdelingene. Vi oppfordrer også dere foreldre 

til å ta kontakt med personalet på ny avdeling, og gjøre dere kjent med hvor garderobene 

de nye plassene vil være, før sommeren. 

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe 

 

 

 

PLANER FOR JUNI 

Endelig har vannstanden i Tyrifjorden sunket såpass at vi 

kommer oss utpå med båten vår! Båtturer med Gjedda er 

noe vi har gledet oss til lenge! Vi skal se etter svaner og 

ender, og kanskje vi finner kimer eller små vannløpere 

også? Vi skal nok farte litt rundt både på Tyrifjorden og på 

Steinsfjorden og gjøre oss litt kjent i nærmiljøet vårt. Vi ser 

så mye når vi sitter i båt på vannet, både kuer, sauer, 

gravemaskiner og store lastebiler! Og det er spennende å tøffe under brua ved Sundøya og 

ved Storøya. Kanskje blir det en is- stopp på Garntangen før sommerferien også? 



Vi fortsetter med å dele i smågrupper flere dager i uka, slik blir det lettere for en voksen og 

noen barn til å gå på besøk til en annen avdeling og for andre til å fordype seg i insektsjakt 

eller en god bok. Det er meldt om fortsatt varme dager og vi skal garantert ha mer vannlek 

i barnehagen i ukene fremover! 

Sommerfest blir det i år også, og vi gleder oss til en hyggelig ettermiddag sammen med 

barn, foreldre og besteforeldre! 

       

 

 

 

Ha en finfin JUNI alle sammen!  

Hilsen fra 

Vivi, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 


