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Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

18 
Tema: Vår/Mai 

4 
GUL: 17. mai samling 
RØD: 17. mai samling  

7 
GUL: Tema: 17.mai 
RØD:  
Rosarussen: Pyjamasdag!  
Kom i bhg. i pyjamas☺ 

Hurra! Vi feirer Filippa som er 
6 år i dag.  

19 
Tema: Vår/Mai  

11 
GUL og RØD: Samling: 17. mai 
og fargen rød. Har du på deg 
noe rødt i dag? 
Ha på deg noe rødt- 
dag! ☺  

13 
KRISTI HIMMELFARTS 

DAG 
BHG ER STENGT 

14 

PLANLEGGINGS-DAG 
BHG ER STENGT

20 
Tema:  
«Lille larven» (gul), 
Trafikkopplæring (rød) 

17 

17. MAI 
BHG ER STENGT 

18 
GUL: Oppstart på tema:  
«Lille larven aldri mett».  

RØD: Trafikkopplæring

21 
GUL: «Lille larven aldri mett» 

RØD:  Trafikkopplæring

21 
Tema:  
 «Lille larven» (gul), 
Trafikkopplæring (rød) 

24 

2. PINSEDAG 
BHG ER STENGT

25 
GUL: «Lille larven aldri mett» 

RØD: Trafikkopplæring 

28 
GUL: «Lille larven aldri mett» 

RØD:  Trafikkopplæring

19 
GUL: Turdag 
RØD: Superklubben 

 Havregrøt til frokost

20 
GUL: «Lille larven aldri mett» 

RØD: Turdag 

 Omelett og skive

12 
MAI-FEST!  
Gul gruppe: Koser oss i bhg. 
Rød gruppe: 17.mai- leker  

 Pølser og is ☺

26 
GUL: Turdag 
RØD: Superklubben 

 Havregrøt til frokost

10 
GUL: Vi øver på 17. mai 
sanger 
RØD: Vi øver oss på å gå i 
17.mai tog. 

 Havregrøt 

 6 
GUL: Tema: 17.mai 
RØD: Turdag ☺ 

  Makaronisalat med skinke

3 
GUL: Formingsaktivitet 
RØD: Utedag 

 fiskeboller m/makaroni

5 
GUL: Turdag 
RØD: Vi lager Norges flagg! 
Superklubben 

Havregrøt til frokost

27 
GUL: «Lille larven aldri mett» 

RØD: Turdag 

 Fiskeburger
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RØD gruppe: April måned har vært en solrik og fin måned☺ Vi er ute stort sett hele tiden, og derfor er MÅ barna være ferdig smurt med solkrem hver morgen nå fremover☺ 
Vi har hatt Russedåp for Rosarussen og de er godt i gang med russeknutene sine! Luene er i ferd med å bli veldig fulle av knuter☺ 
Det er mye spennende i nærområdet vårt; på Haugerød er det gamle fengselet, og det måtte vi jo ta en titt på og så fikk vi høre om Gjest Bårdsen, som en gang for lenge siden 
satt fanget der. Vi har alle sammen vært på Kolonialen Kafe, der fikk vi krembolle og så fikk vi høre at det faktisk var en butikk i det bygget i gamle dager. 

På tur sparker vi mye fotball, leter etter insekter og andre vårtegn og så er favoritten «Alle mine duer løp ut»! Den leken er sååå gøy☺ 

GUL gruppe: April måned har vi jobbet mye med våren som tema; samlinger, sangstunder, mange fine stunder ute i deilig vår- vær! ☺ På tur har vi funnet insekter og småkryp, 
og mange fine hvitveis. De små barna begynner å bli store nå, og da trenger de også større motoriske utfordringer. På tur oppe ved fotballbanen (et nytt tur- sted for de små) 
har de fått utfoldet seg, over- og under greiner, ulendt terreng, klatret og sparket ball. Det er stas med nytt tur- sted! Gul gruppe har også vært innom Kolonialen Kafé og fått 
krembolle på tur ☺  
Vi er mye ute i det fine været nå. Med sterk sol kan en sol-hatt og solbriller være greit å ha i hylla☺ Husk å smøre barna med solkrem om morgenen, før de kommer i 
barnehagen, så smører vi de utover dagen ☺ 

Mai måned vil vi fokusere mye på nasjonaldagen vår og det som skjer i naturen. Vi skal bli kjent med fargene i flagget vårt og øve på de kjente og kjære 17. mai sangene. 12. 
mai blir det «17.mai” fest i barnehagen for barna. Da skal vi spise pølser og is og ha leker. Vi skal vanne blomstene vi har sådd og følge med på hva som skjer i kassene 
fremover!  
På rød gruppe vil vi starte opp med trafikkopplæring etter 17.mai, der vi lærer om hvordan vi skal opptre i trafikken. Og vi vil fortsette med Kroppen vår! 
Gul gruppe vil starte opp prosjektarbeid med «Lille larven aldri mett».  

Rød er invitert hjem til Luca, der det vil bli arrangert en ridetur i trygge omgivelser ☺ Vi gleder oss!! 
Rosarussen er invitert til Henrik sin hage, for lek og moro! Vi kommer tilbake til dato for disse to dagene etter hvert.  

17. mai: I år blir det ikke 17. mai tog i byen. 

22 
Tema:  
 «Lille larven» (gul) 

31 
GUL: Lek ute/ inne 
RØD: Utedag 

 Lapskaus

RØD

Månedens farge:
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Sommeravslutning kan vi ikke gjennomføre som planlagt, men vi vil ha en liten seremoni/samling for førskolebarna ☺ 

Sommerferien nærmer seg, og vi holder stengt i juli. Siste dag før ferien er fredag 2. juli. Oppstart etter ferien vil bli tirsdag 3. august. (Mandag 2. august er planleggingsdag).   

Vi ønsker dere en flott mai måned med mange fridager å kose seg på! Vennlig hilsen personalet v/Wenche (tlf 48253355) 


