
 

 

 

 

 

 

Vi er nå kommet til april og vi har virkelig begynt å kjenne på våren. Vi har hatt noen 

solfylte dager, men også blitt overrasket med mer snø. Det virker som om at snøen nå har 

begynt å smelte for fullt. Store vanndammer har blitt dannet og vært utgangspunktet for 

god lek. 

EVALUERING AV MARS:  

Mars har vært en meget fin måned for Harelabben. Det har vært så fint å ha Lene og 

Kristine på besøk i tre uker. De har hatt fokus på interkulturell kompetanse og gjort oss 

mer bevisst på dette området. I tillegg har de vært så flinke til å hjelpe til på avdelingen og 

blitt godt kjent med både barn og voksne. Vi kommer til å savne dem masse! Kanskje de 

kommer på besøk en dag?  

Marlene (som har hatt praksis hos oss 

tidligere) har også kommet på besøk og 

skal være hos oss til påsken. Hun har hatt 

noen opplegg med barnegruppen. 3-

åringene har blant annet vært på sporjakt 

ved Ulvestøtten! De fant rev- og 

hundespor. Samtidig fikk de se bilder av 

andre dyrespor som mus og hare. De har 

fått høre på dyrelydene og laget en liten 

collage med sporene på Furutoppen. 

I begynnelsen av måneden hadde vi fortsatt fargerne i fokus. Barna har vært ivrige på å 

benevne farger, hovedsakelig rød, grønn, blå, gul og rosa. Vi har også vært innom sansene 

i form av syn, berøring, smak, lukt og lyd.  Under samlingsstunder har vi hatt den berømte 
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kofferten i fokus med ulikt innhold for hver gang. Her har barna fått sett fargene hver for 

seg og blandet. De har også fått høre lyder fra for eksempel fuglebamsene våre og kjent på 

ulike lekemateriell. Videre har vi hatt litt smaksprøving hvor barna har fått smake litt på 

salt, pepperkakedeig, sitron og flatbrød. Her fikk barna erfare smaker som surt, bitter, salt 

og søtt, i tillegg til ulike type konsistenser.  

Vi har også hatt fugler i fokus denne måneden. Vi har snakket mye om fuglene våre, 

sunget sanger og hørt fuglelyder under samlingsstundene våre. På Furutoppen har barna 

fått matet fuglene i form av å legge solsikkefrø på fuglebrettet. Deretter fikk barna selv lage 

meiseboller. Her deltok de i hele prosessen. Vi var alle enige om at disse meisebollene falt i 

smak blant fuglene i skogen. Fuglekasseprosjektet har også vært et flott bidrag til 

fuglefokuset vårt. Alle har fått mulighet til å lage sine egne fuglekasser og kan loggføre 

utviklingen i disse. Det skal bli spennende å høre fremover! Vi har også vært så heldige å få 

følge prosessen i rugekassen på Ekornstubben. Det har nå klekket tre små kyllinger som 

barna har fått hilst på. Dette har barna snakket mye om i etterkant og de er like ivrige for 

hver gang vi skal besøke dem.  

 

I løpet av denne tiden har vi hatt litt forming i snøen. Både med maling og bygget 

snømenn, snølykter og snøballer. Nå som snøen har begynt å smelte for fullt har 

vanndammene vært grunnlag for mye god lek. Barna elsker å hoppe i vanndammene slik 

at det spruter. «Se på meg, se på meg» gjentar de ofte. Det å putte vannet oppi bøtter har 

også vært meget populært. Barna forteller gjerne at de lager suppe, grøt eller kaffe.  



 

 Vi har også tatt turen til fotballbanen hvor barna har fått utfolde seg kroppslig. Vi har 

sparket ball, hørt mye på musikk, sunget og danset for å holde oss varme.  

I slutten av mars har vi begynt å fokusere mer på påsken. Vi har lagd litt påskepynt i form 

av gule håndavtrykk som resulterte til flott påskepynt på furutoppen til foreldrekaffen. Et 

veldig hyggelig arrangement med bål, sjokoladekake, vafler, kaffe og saft på Furutoppen. 

Vi er veldig glade for at så mange hadde mulighet til å komme å besøke oss.  

 

De eldste på avdelingen har også fått mulighet til å besøke storbarnsavdelingene , fulgt 

rutinene der og blitt kjent med voksne og barn. Noen av dem har blant annet vært på 

besøk på solplassen. Dette var spennende!  

Det har vært meget interessant å observere utviklingen barna har hatt i løpet av denne lille 

tiden. Snøen har vært en utfordring for de yngste, men de har virkelig fått trent seg og de 

beveger seg som bare det. Nå som asfalten har blitt synlig er det ingen sak! 



Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna 

opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året 

rundt (Rammeplanen 2017). 

 

PLANER FOR APRIL:  

I april tenker vi å fortsette å ha fokus på påsken som høytid. Vi skal fortsette å lage 

påskepynt og fremhever dette på avdelingen. Barna skal også få kose seg med gul lunsj 

fredagen før påskeferien.  

Videre tenker vi at barna skal bli kjent med nærmiljøet. En trilletur til Hole kirke kunne 

vært spennende å gjøre. Her tenker vi å fokusere på selve turen og bli kjent med hvordan 

en kirke ser ut.  

Vi fortsetter med vårt fokus på fugler. Vi mater fugler, besøker kyllingene våre og kanskje 

vi tar en liten titt i fuglekassen i skogen?  

Vi begynner med foreldresamtaler etter påsken.  

 

 

God april, og god vår til store og små på Harelabben! 

Hilsen Katherine, Heideh, Koko og Hege 

 

 

 


