
 

 

 

 

 

 

Vi er nå kommet til Juni, siste måned før sommerferien! Tiden har bare flydd avgårde! Vi 

har hatt noen solfylte og sommervarme dager denne måneden. Det har derfor vært gode 

forutsetninger for sykling, husking, skli i sklia, lek i sandkassen og vi har kost oss med 

fruktmåltidet vårt ute. Samtidig har vi hatt noen regndager hvor store søledammer har 

blitt dannet og innbydd til hopping og plasking, men også å putte vann oppi bøtter.  

EVALUERING AV MAI:  

Mai har vært en kjempefin vårmåned for 

Harelabben. I begynnelsen av måneden 

startet Theodor på avdelingen! Han 

stortrivdes fra første dag og har virkelig 

kommet inn i gjengen på rekordtid. Barna 

har tatt godt imot han og allerede lært seg 

navnet hans. I løpet av den første uken 

hadde vi først og fremst fokus på å skape 

trygghet for Theodor.  

Underveis har vi fortsatt med vårt fokus på fugler og det er mye som har skjedd i 

fuglekassene i løpet av kort tid. Vi har ligget litt etter med å få frem kartet vårt, men har 

hatt gode samtaler med barna i forhold til hva som har skjedd i deres fuglekasser hjemme. 

Ellers har vi tatt en standard kikk i fuglekassene når vi har gått opp til Furutoppen. Her er 

det spesielt to stykker som har utmerket seg.  Vi er ganske sikre på at det er en Spettmeis 
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VIKTIGE DATOER I JUNI: 

10. juni – Elina og Nika har bursdag! 

13. juni – Sommerfest i barnehagen.  

14. juni – Sommerfest for ansatte i barnehagen. 

17. juni – Foreldremøte for "Nye foreldre".  
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og Blåmeis som har tatt bolig i disse, bygd seg rede og lagd egg. Nå er eggene klekket og 

små fugleunger er å se.  

Barna har kjent på det å bevege seg utenfor stien og hvor utfordrende dette kan være. 

Dette har vært  god trening og barna har kjent på mestringsfølelsen.  

Vi har også hatt samlinger med fokus på fugler, fuglesanger og fuglebildene til barna. Det 

er morsomt å se hvor gode de er på å huske hvem som eier hvem av disse fuglene. Vi skal 

fortsette å trene på å benevne fuglearter. På furutoppen har de eldste også blitt kjent med 

humla og vært på insektjakt med barna fra Ekornstubben. De yngste har hatt fokus på sang 

og bevegelse. Vi har sunget, hørt på musikk, danset og gjort bevegelser til. Vi tok også 

turen til fotballbanen hvor de fikk utfolde seg kroppslig og leke med ball. Det var stas for 

dem å komme litt utenfor barnehagen.  

3-åringene, Hege og Ingrid har vært i mathytta  og spist lunsj med revene i begynnelsen av 

måneden. De har også besøkt dem på Trollhaugen og blitt godt kjent med både voksne og 

barn. Nika og Elina har besøkt sin nye barnehage, Helgelandsmoen barnehage, sammen 

med Hege og Sigurd. Dette var veldig spennende for dem å komme til et nytt lekemiljø. 

Fotografering er også blitt gjort denne måneden. Barna var godt forberedt på at noe 

annerledes skulle skje denne dagen. Det er jo ikke hver dag fotografen kommer! Enkelte av 

barna klarte seg kjempebra og var meget fotogene. Mens andre opplevde dette som litt 

utrygt, noe som vi viser full forståelse for. Vi viker fra de vanlige rutinene som oppleves 

som trygge for de yngste og da er det ikke alltid så greit å kaste seg ut i noe de ikke er vant 

til å gjøre. Men alle barna ble tatt bilde av, både portrett og fellesbilder.  



Vi har hatt en formingsaktivitet i forbindelse med 17. mai-feiringen. Her bestemte vi  oss 

for å ta i bruk materialer fra naturen, nemlig kongler! Disse ble dyppet i tre forskjellige 

farger, rødt, hvitt og blått (det norske flaggets farger). Vi snakket om 17. mai-tog, leker, 

flagg, is og pølse mens vi holdt på. De fleste av barna er meget ivrige når det kommer til 

formingsaktiviteter, mens andre er litt skeptiske og vil observere på avstand.  

16. mai hadde vi generalprøve til 17. mai. Vi startet med en høytidelig heising av det norske 

flagget. Vi sang nasjonalsangen og noen flere barnesanger. Jonas og Jeppe spilte gitar til. 

Deretter gikk vi alle i tog med korpsmusikk rundt barnehagen. Barna var kjempegode til å 

følge toget og vifte høyt med flaggene sine. De ropte høyt "HURRA; HURRA"! Etter 

toget var det tid for lek og moro. Det var ulike lekestasjoner rundt barnehagen, blant 

annet lykkehjul, banke spikre på planker, kaste erteposer i bøtter, sekkeløp og skyte ned 

ketchupflasker med vannslangen. Vi avsluttet arrangementet med pølser og is. En meget 

vellykket og fin oppvarming til 17. mai, samtidig som barna blir godt kjent med denne 

tradisjonen.  

 

Vi har hatt våre første turer med båten vår Gjedda. Da vi 

fortalte barna at vi skulle kjøre båt så var de nok ikke klar 

over at det var en båt på ordentlig, for barna løp nemlig til 

båten som ligger på utelekeplassen! 3-åringene tok turen 

først for å bli trygge på Gjedda. Uka etter tok resten av 

barnegruppen en tur. Begge turene har gått overraskende 

bra. Enkelte av barna var litt skeptiske til å komme på selve 



båten, men da vi begynte å kjøre har alle syntes at det har vært kjempe- spennende. Barna 

har vært veldig nysgjerrige på vannet og sagt: "Vann, vann" samtidig som de peker. 

Bølgene har også vært både morsomme og litt skumle, men med mange voksne rundt seg 

så har det gått bra.  

Den siste uken hadde vi blant annet bildeorientering med barnegruppen. Bilder av ulike 

steder rundt barnehagen ble hengt rundt og barna skulle prøve å finne disse. På hvert av 

stedene var det bilde av et nytt sted. Dette syntes mange av barna var spennende og de var 

ivrige på å finne neste sted. Noen av bildene måtte vi se godt på for å gjenkjenne stedet. 

Barna var flinke til å bruke begreper som bak, foran og ved siden av barnehagen. På denne 

måten ble barna kjent med lokalisering i nærområdet.  

Vi har også lagd litt kunst på Furutoppen. Dette gjorde vi med en ny teknikk. Vi tok 

nemlig i bruk en pappeske, gul- og grønnmaling og klinkekuler. Maleriene ble dannet ved 

at barna lot klinkekulene rulle over dråper av maling ved å riste pappesken. Dette var noe 

alle barna mestret og resultatet ble kjempefint sommerkunst som vi har dekorert 

avdelingen med. Noen av barna har nevnt at de lignet på blomster. Kanskje det er 

løvetann? 

På slutten av uken hadde vi eventyrstund om "De tre bukkene Bruse". Her tok vi i bruk 

konkreter som barna fikk utforske etter eventyret. Barna satt fint og konsentrert og fulgte 

med. Barna fikk telle, de ble kjent med rekkefølge og størrelsene: minst, mellomst og 

størst! 

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna leker og 

eksperimenterer med tall og telling, erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner 

disse, og bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse (Rammeplanen 2017). 

 

 

 



Ingrid hadde sin siste dag hos oss på tirsdag 28. mai og vi overrasket henne med kort og en 

liten gave. Vi kommer til å savne henne masse! Kanskje hun kommer på besøk?  

 

PLANER FOR JUNI:  

I juni tenker vi å ha fokus på tilvenning og gjøre 3-åringene trygge på voksne og barn på 

Revehiet. Barna skal få være ekstra mye med dem denne måneden for nå er det ikke lenge 

til de er der på fulltid!  

Videre tenker vi å fortsette med sommeraktiviteter som sykling, ballspill på fotballbanen, 

vannlek, osv. Vi kommer også til å ta noen trilleturer i nærmiljøet. Kanskje det blir en tur 

til Hole kirke igjen?  

Vi kommer også til å fortsette og ha fokus på fugler. Kanskje fuglungene har forlatt 

redene sine i fuglekassene? Turene går igjennom Furuskogen og Tusseskogen.  

Vi skal ha Gjedda en gang i uken fremover og kose oss med mange fine båtturer. Vi skal 

utforske nærmiljøet fra fjorden og båtlivet. Barna syntes nok det blir spennende å ta en titt 

på ender, fiskene og insektene som befinner seg der. 

 

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god juni-måned! 

Hilsen Katherine, Heideh, Koko og Hege ☺ 

 


