
 

KOLLBERGE FAMILIEBARNEHAGE 
 

MÅNEDEN SOM VAR: 

Håper alle hadde en fin påske. 

Før påske lagde barna påskepynt, spiste fargede egg og hadde pølser med på tur. 

Og jammen hadde påskeharen vært på besøk også. 

Etter påske hadde vi fokus på vårtegn. Det var stas å leke i teltet som vi satte 

opp i barnehagen. 

Vi hadde også en bildag. Da så vi hvor fin leken kan bli når vi legger tilrette og 

inspirerer til lek.  

I Språksprell avsluttet vi temaet stavelsesdeling og startet litt på 

forlydsanalyse. 

DENNE MÅNEDEN:  

Månedens tema: 17.mai. Småkryp. Brann.  

Månedens farge: Rød 

Månedens tall: 5 

Månedens sang: Blomster små, ”Kollberge, Kollberge hei,hei,hei. Ingen barnehage   

                          er som deg.” 

Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med    

                    tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og  

tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv,   

tradisjoner og levesett            s. 47 

 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all 

slags vær.   

Gjennom arbeid med fagområdet natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at 

barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet.  

Personalet skal  ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og 

stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen.  

           s. 44/45 

 

I forhold til 17.mai vil vi fokusere på flagget og Norge sin bursdag.  

16.mai vil vi feire 17.mai i barnehagen. 

Barna er opptatt av og nysgjerrige på småkrypene de finner. Vi vil være med dem 

i undringen og studeringen av småkrypene og gi dem kunnskap ifht deres ståsted.  

Brannforebygging er et viktig tema som vi har fokus på hvert år. Vi vil fortsatt 

bruke opplegget med Eldar og Vanja. Det blir også brannøvelse i slutten av 

måneden. 

Språksprell for 4åringen hver onsdag. Vi har fokus på forlydsanalyse, den lyden 

ordene starter med. 

 



 

VIKTIG INFO: 

 17.mai tog på Ålgård: Barnehagen deltar i barnetoget på Ålgård hvis det 

er interesse for det. Dere får lapp om bindende påmelding. Det må være 

minimum 3 barn. 

 Barnehagen er stengt: torsdag 25.mai-Kristi himmelfartsdag og  

 26.mai-planleggingsdag 

 

 Minner om endringer i dagsrytmen; Lunsj 10.30, Frukt 13.30. 

 Ved sykdom eller fravær vennligst gi beskjed før 09.00, slik at vi lettere 

kan planlegge dagen. 

 Tlf Linda:   951 03 547                       Tlf. Gunvor: 40411898  

  

 Minner om at vi ikke ønsker at barna tar med seg leker hjemmefra. 

 

 Nathalie og Johnny er i barnehagen enkelte dager. 

 

 Sjekk jevnlig om barnet ditt har nok skifteklær og at det har klær og sko 

som passer til været.  

 Fint om dere på solfylte dager, smører barna med solkrem før de kommer 

i barnehagen. 

 

 Medlemmer i SU(samarbeidsutvalget):Silje Førland, Laila Hølland Berner. 

    Ta kontakt med dem hvis dere vil ta opp ting som gjelder hele barnehagen. 

 

 Gå gjerne inn på barnehagens hjemmeside kollberge.barnehageside.no 

og på Kollberge familiebarnehage sin facebookside. Her finner dere masse       

nyttig informasjon og dokumentasjon på det barna deres opplever i 

barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

Hilsen  oss i Kollberge 
Gunvor, Merete, Linda og Marit  
 

 

 

 

 

 


