
 

 

 

 

 

 

Mai- måned er jo faktisk godt i gang, og vi har allerede luftet flagget på Harelabben. Mai 

er måneden i rødt, hvitt og blått, med fridager, fest, varm sol og forventninger til 

sommeren som kommer! Vi gleder oss til fine vårdager med alle barna på Harelabben! 

EVALUERING AV APRIL:  

Det ble mange påske- aktiviteter og mye påskekos for oss på Harelabben i 

april. Vi hadde flere formingsprosjekter der vi blant annet malte gule 

påskekyllinger ved hjelp av hendene våre. 3 åringene fikk male store 

fellesprosjekt sammen med Ekornstubben , og prøvde til og med å male på 

planker. Toving ble en ny og spennende erfaring for barna, og vi voksne ble 

overrasket hva de klarte å lage. Skepsisen var stor da de ble presentert for "den glatte og 

våte ulldotten", men nysgjerrigheten tok overhånd og de klappet, gnidde, vasket og 

skyllet. Så fornøyde og stolte de var da vi hang opp de tovede "fuglene" i vinduet, og de 

gule påskekyllingene på veggen/ på Furutoppen! De var stolte over den anerkjennelsen de 

fikk av oss voksne, og viste tydelig mestringsfølelse! "Dette har jeg lagd!"  

"Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i 

bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede, og bruker ulike teknikker, materialer, 

verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk." Rammeplan for barnehager 2017 

Det ble en hektisk start på april, med lavvouke, 

dugnad/jobbing i barnehagen, 

planleggingsdag/konferanse og masse besøk! 

Men vi rakk også påske-egg-jakt og deilig 

påskelunsj før vi tok en velfortjent påskeferie!  

Månedsbrev for 

Harelabben       
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VIKTIGE DATOER I MAI: 

2.5  – Erle 2 år 

8.5 - Fotografen kommer 

16.5 - Generalprøve, vi øver oss til 17.mai 

 

 

  



Vi på Harelabben hadde en veldig fin tur til Hole kirke rett før påske. Kirken er et naturlig 

mål når vi skal gå for å bli kjent i nærmiljøet vårt, og også et sted det er spennende å ta 

med barna for å undre seg, - det er så mye nytt og interessant å se på. Denne gangen ble 

det mest spennende å se på gravemaskiner og lastebiler som jobbet med ny 

parkeringsplass. Ivrige barn pekte og spurte, vi voksne bekreftet og forklarte så godt vi 

kunne. Lunsjen smakte godt i solveggen ved kapellet. Vi går gjerne flere turer til kirken, vi! 

         

 

Tusen takk til alle dere foreldre for nyttige og hyggelige foreldresamtaler! Det er godt å få 

satt seg ned og oppsummere for dere hvordan barna deres har det i barnehagen. Vi synes 

dere foreldrene er veldig flinke til å både gi og hente informasjon om barnet deres i 

hverdagen, men det er viktig å få gjennomgå barnets utvikling sosialt, språklig og motorisk 

det siste halve året, og om våre observasjoner samsvarer med deres erfaringer! Denne tiden 

på småbarnsavdeling er jo den perioden hvor det skjer aller mest med barna, - for en 

utvikling de har hatt siden de startet i høst!! Det er virkelig både spennende å moro å få 

følge de små så tett som vi er så heldige å få gjøre! 

Barnas språkutvikling er noe av det som er mest tydelig, både for dere foreldre og for oss 

som jobber i barnehagen. Når barna klarer å uttrykke seg, å sette ord på hva de ønsker og 

mener blir kommunikasjonen både mellom barn voksen, og barn- barn bedre, og det blir 

mindre frustrasjon og konflikter. Det har vært veldig god språkutvikling for Hare-barna 

dette siste halvåret. Vi har jobbet mye med benevning av konkreter og farger, og sunget 

mye. Barna har også likt å lese bøker med oss voksne, og alt dette fremmer jo barnas 

språkutvikling! Vi på Harelabben synes det har vært spesielt spennende å se hvor raskt de 

to- språklige barna på avdelingen har lært nye ord, begrep og sanger! 
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Etter påske har vi sett veldig fin lek mellom barna på Harelabben. 

Mye glede og humor, mye mindre konflikter og større kreativitet! 

De fem største, 3 åringene, henger sammen som erteris. De sitter 

helst på en sykkel, med henger, og runder hjørnene i barnehagen 

med stor fart og høy lyd! To åringene står i kø ved huskene, og går, 

eller løper, opp trappene til sklia utallige ganger! Noen sklir 

sammen, noen går trappene sammen, noen vil bare stå på toppen 

og se utover barnehagen, mens noen tester ut måter å skli på, - på 

magen, på ryggen, eller med hodet først!! Vi voksen observerer, oppmuntrer, dytter husker 

og tømmer sko som er fulle av sand. Herlige dager! 

Inne er leken også god, mer samhandling og barna er mer opptatte 

av hverandre. Det er mye Duplo- bygging, store hus og slott, høye 

tårn, bilbaner og garasjer. Noen liker å bygge høyt, og noen liker å 

rive ned, noen vil bygge sammen, mens noen vil bygge alene.   

"Baby shark" synges nonstop, flerstemt med ivrige bevegelser, bøker leses, og innimellom 

er det noen som har tid til litt kos på fanget, eller bare er bortom en voksen for en 

bekreftelse eller litt kiling og tøys. For en flott gjeng vi har på Harelabben!! :) 

 

PLANER FOR MAI 

Vi er kjempespente på å følge livet i fuglekassene denne måneden! Vi skal jevnlig gå turer 

til både Furutoppen og Tusseskogen for å se i kassene, vi skal se hvilke fugler som bor i 

kassene våre, se hvordan rede de lager og telle egg, og ikke minst fugleunger! Dette er en 

veldig lærerik aktivitet, det gir mye kunnskap om fugler, barna kan telle og sammenligne 

egg og reder, og ikke minst gir aktiviteten mye rom for undring over liv og død,  

Det blir spennende å få tilbakemeldinger om hva som skjer i fuglekassene hjemme hos 

dere også! Vi skal lage oss et stort kart hvor vi skal merke av alle kassene, og noterer etter 



hvert type fugl, antall egg og fugleunger. Send oss gjerne et bilde som vi kan bruke i 

samlingene!  

Aktiviteter i rødt, hvitt og blått gleder vi oss også til i mai! Vi skal 

forberede oss til nasjonaldagen, Norges bursdag! Det blir maling, 

klipping og liming. Generalprøven den 16.mai blir nok en 

morsom dag, for da skal vi øve oss på å gå i tog, rope HURRA, 

prøve ulike aktiviteter og leker som kaste på blink, snurre på 

lykkehjulet og slå i en spiker! Og som alltid blir det pølser og is, - 

slik at vi skal være skikkelig godt forberedt til den store dagen! 

Barnehagens trehjulssykler er allerede flittig i bruk, og både noen 3 – og 2 åringer har med 

egne tohjulssykler med støttehjul de vil øve seg på i barnehagen. Noen vil etter hvert få 

tilbud om å være med på sykkelturer utenfor barnehagen, - det er kjempefint å øve seg i å 

sykle rundt den store fotballbanen. Lek og ballspill på kunstgressbanene gleder vi oss også 

til i mai, mange av barna på Harelabben er ivrige på å sparke og kaste ball, og vi legger til 

rette for mer aktivitet der vi vet forholdene er perfekte! Det er ikke sikkert det blir verken 

mål eller lagspill, men det blir mye lek og moro, og barna skal få erfaringer med å både 

sparke, kaste, og trille ball! 

I mai gleder vi oss aller mest til båtturer! Vi på Harelabben fikk ikke vært på noen turer ut i 

båten i høst siden det var så mange nye, utrygge barn. Nå gleder vi oss derfor enda mer til 

å få "Gjedda" på vannet, slik at vi kan nyte livet på fjorden, se på ender og svaner, og bli 

kjent på nye steder ved Tyrifjorden og Steinsfjorden. Vi er spente på hvordan barna 

reagerer, og vil selvsagt starte forsiktig med korte turer, og passe på at alle som trenger det 

får et fang å sitte på, eller ei hånd å holde i!  

 

Vi ønsker alle en flott mai måned! 

Vårlig hilsen fra Katherine, Koko, Heideh og Hege 

  


