Månedsplan Skogstua Barnehage April 2019
UKE

14

15

16

17

TEMA

«Språksprell»

Påske

Påske

«Språksprell og vårtegn»

Mandag

Tirsdag

Onsdag

«Språksprell og vårtegn»

Fredag

1

2

3

4

5

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

8

9

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Påskeverksted
vi sår karse

Fargefredag:
Oransje dag

Vennesamling
10
Gul dag – vi kler oss i
gult og har fokus på gul
farge
Varm mat
Påskebilder og
påskeorkester

11

12

Smøremåltid

Påskefrokost for barn og
foreldre kl. 8 til 9
Ta med litt pålegg

Påskeverksted

Varm mat

15

16

17

18

19

Barnehagen åpen for
påmeldte barn
(8-16.30)

Barnehagen åpen for
påmeldte barn
(8-16.30)

Barnehagen stengt

Skjærtorsdag

Langfredag

22

23

24

25

26

2. påskedag

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Barnehagen stengt

Drama, lek og rytme
Vennesamling

18

Torsdag

29

30

Varm mat

Bytur «Vårens vakreste
eventyr»

Foreldremøte
19.30-20.30

Samlingsstund med
tema

Foreldresamtaler fredag 26.4 se eget skriv.
Ta gjerne med litt pålegg til påskefrokost. Fint om barna er kledd i noe med aktuell farge på farge-fredager og gul-dagen. God Påske 😊

Fargefredag:
Grønn dag

April i Skogstua
Hei. Selv om «den siste snøen» fortsatt ser ut til å være et stykke unna
er vi faktisk inne i årets andre vår-måned, klokka er satt til sommertid
og sola står ganske høyt på himmelen (innimellom snøbygene). Vi er
optimister, og har derfor tro på kraftig snøsmelting og hestehov langs
veikanten innen ganske kort tid 😊.

Den siste snøen som fins i skaret,
den tiner jeg for jeg er April.
Jeg gir deg blåveis i bekkefaret
og regn og solskinn og mere til.

Det har vært en snørik og for øvrig innholdsrik mars på Skogstua. Vi har lekt mye ute i
vekselvis snø og søledammer. Det har blitt aketurer, trilleturer i nærområdet og en veldig
fin og variert skogstur. Byturen til biblioteket ble veldig bra, dessverre med få barn tilstede
på grunn av sykdom. Vi som var med oppdaget biblioteket på kryss og tvers, fikk sett på/lest
mange fine bøker, benyttet det nye spiserommet og syntes det var helt ok med en
«innendørs» bytur i regnværet.
Mars har vært en «tellemåned»; vi har sunget tellesanger hver dag og telt alt som
telles kan. Vi har sortert og ryddet i leker og brukt kulerammer og tellebøker.
Ungene har vært veldig interesserte og deltagende, både i aktiviteter og i
samlingsstund. Nå har vi hatt en litt myk overgang ved månedsskiftet og blitt litt
opptatt av bokstaver. Alfabetet henger over vindusrekka og flere av barna kan sin
egen bokstav allerede. I april skal vi bli litt mer kjent med bokstaver, tekst, fortelling,
rim og regler og vi syntes bibliotekbesøk var en passende innledning. I tillegg til pekebøker har vi noen fine
Sesam-bøker vi kommer til å bruke i samlingene. Det blir også litt enkel tekstskaping i form av å lage
eventyr/fortellinger om hverdagslivet på Skogstua. Det er et fint virkemiddel å bruke det kjente for å fange
oppmerksomheten, da i kombinasjon med rytme og sang. Da vi har mange språksterke barn i år kan det nok
bli god hjelp til dikting og fortelling, vi gleder oss 😊.
Nå blir det et tema-avbrekk med påske midt i april. Da blir det påskeverksted og alt som
hører til. Vi har allerede startet litt med «påskefoten», den skal etter hvert bli til en
kylling og pynte veggen med åtte lerret. Ungene har også malt flotte bilder som vi har
rammet inn og hengt i yttergangen. Vi skal så karse og male «egg» (vi tar isoporutgaven
som ikke knuser så lett), det blir påskefrokost for barn og foreldre og «gul dag». På guldagen håper vi barna kan ha på noe med gult i, vi skal spise gul mat og ha fokus på
gulfargen gjennom dagen. Vi skal ha andre farge-fredager i april og mai også, de
gjennomføres på tilsvarende måte. Vi regner med at dette blir en suksess hos ungene,
mange er ganske gode på fargene allerede.
Det har blitt litt festligheter i mars også, vi startet friskt med bollebaking og bilder med
fjær for å markere fastelavn og en flott bursdagsfeiring har vi også hatt.
I år blir det tilnærmet vanlig åpningstid (8 til 16.30) og full bemanning mandag og
tirsdag før påskeferien. Vi legger likevel påskefrokost uka før, den skal jo markere
inngangen til påska, som starter palmesøndag. Fint hvis alle tar med litt pålegg til
frokosten, vi ordner resten.
Vårrengjøring der vi vasker grillhytta, gulvogna og leker sammen med ungene blir
enten sist i april eller i starten av mai. Dette er aktiviteter som ungene vanligvis synes
det er stor stas å være med på og vi holder gjerne på i noen dager.
Vi håper på fine turer med gulvogna og aktive turer inne i skogen på turdager fremover. Vi minner om at
alle må ha gode regnklær og støvler i barnehagen nå. Det er også lurt å bytte ut tykk vinterdress med litt
tynnere (og vannavstøtende) lekedress, samt ha godt med ull/fleece-klær og skiftetøy liggende. Vi kommer
til å være mye ute framover, og det kan bli ganske vått på utelekeplassen i april. To par regnvotter og litt
tynnere hals-luer, solbriller og solkrem bør også være med framover.

30. april blir det bytur med «Vårens vakreste eventyr» i Nidarosdomen. Det er en høytidelig og
flott opplevelse for alle byens barnehager, med dans, sjonglering, kor-sang og blomsterparade. Vi
ser an været om vi kan spise utendørs eller om vi går en tur til Vitenskapsmuseet etterpå.
Det har vært mye sykdom på Skogstua denne vinteren; den ene
virusinfeksjonen har avløst den andre og barna har hostet og snørret nesten
sammenhengende. Det er viktig at dere ser an barnas allmenntilstand før dere
sender i barnehagen. Hvis barna ikke er i form hjemme vil de nesten alltid ha det
verre i barnehagen der det er aktivitet, mye utetid og flere barn per voksen. Vi har
forståelse for at det kan være vanskelig å være borte fra jobb, men når vi sender barn
hjem er det viktig å huske på at vi gjør dette for barnets beste og ikke for å være
vanskelig. Det blir også en evig runddans med smitte i barnehagen og barna blir
lettere syke igjen hvis de ikke får anledning til å komme seg. Det er viktig å overholde
karanteneregler ved oppkast/diaré (se vedtekter). Det må presiseres at noen er flinke til å holde syke barn
hjemme og vi forstår også at det ikke alltid er like lett å bedømme barnas form om morgenen. Vi kommer
til å ha litt lavere terskel for å sende hjem syke barn fremover og håper på en frisk tid fram mot sommeren.
Når det gjelder bemanning for april blir den tilnærmet lik mars. Rebecca er for tiden ute og reiser og Hilde
har derfor gått inn på fredager også. Hun kommer tilbake i løpet av april og kommer til å gå full tid fra mai.
I slutten av april blir det både foreldresamtaler og foreldremøte (innkalling vedlagt).
Vi ønsker alle en vårlig og vakker april og en riktig fin påske.
Hilsen oss på Skogstua

