Månedsplan Skogstua Barnehage Mai 2019
UKE

18

19

TEMA

Mandag

Tirsdag

«Språksprell og vårtegn»

Vår og vårtegn

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

2

3

Barnehagen stengt

Vårrengjøring:
Vi vasker uteleker

Varm mat
Fargefredag:
Blå dag

6

7

8

9

10

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

Fargefredag:
Rød dag

Vennesamling

20

21

Mai feiring

Fugler og dyr om våren

13

14

15

16

17

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Vi markerer 17.mai.
På grunn av tog må alle
møte senest kl. 09.00

Nasjonaldag
Barnehagen stengt

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

20

21

22

23

24

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Fotografering kl. 09.00
Møt opp i god tid

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

22

Fugler og dyr om våren

27

28

29

30

31

Varm mat

Tur i nærmiljøet eller
utelek

Varm mat

Kristi himmelfartsdag
Barnehagen stengt

Barnehagen stengt

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme
Vennesamling

Mai i Skogstua
Hei. Endelig vår! Etter noe som føles som en veldig lang og snørik vinter har naturen
plutselig eksplodert i sommervarmen. Det har vært en fin tid i barnehagen etter påske;
med hele utedager, fine turer og utespising. Vi har startet med vårrengjøring også, både
grillhytta og syklene er grundig rengjort av en effektiv gjeng med unger – nå står
lekevask og gulvogna for tur 😊.
Berit og Edgar har nå bestemt seg for å skaffe nytt gjerde mot trikken og det vil nok bli
litt arbeid der frem mot sommeren. Det vil bli en veldig flott løsning med høyt nettinggjerde og et lavere gjerde på innsiden.
Det ble mange flotte turer i april – stor kontrast mellom før- og etter påske da vi hadde aketurer og is på
veien tidlig i måneden og full sommer mot slutten. Ungene ser ut til å trives i all slags vær og finner glede i
snø, søledammer, sol og sand. Det er en fin og pratsom gjeng som stort sett ser ut til å trives i hverandres
selskap. Det er selvfølgelig ikke bare solskinnsdager i samspillet heller, men
ufred løses oftere med dialog enn slåsskamp, og lyden består stort sett av
latter, prat og gledesrop. Vi ser fin rollelek og mye godt samarbeid i aktiv lek
og på tur. Ut fra foreldresamtalene har vi også forstått det slik at ungene
gjerne vil i barnehagen om morgenen, og det er et godt tegn på trivsel.
På tema-sida var første del av april preget av påskeforberedelser og påskeferie, ungene har sådd
karse og laget påskebilder, påskekort og annen pynt. Det ble en veldig hyggelig påskefrokost og
alle ser ut til å ha hatt en fin ferie. Etter påske har det blitt mest uteliv i godværet, men det er
ingen hindring i forhold til å jobbe med bokstaver og tekst, sang og farger. Samlingsstunder,
fortelling og sang fungerer minst like godt på tur eller på uteområdet som innendørs. Både
gulvogna og dissa er fine arenaer for dette. To fine turer til Myra allerede, i tillegg til bruk av
skogen med bro, bekk og flott terreng.
Byturen til Nidarosdomen og «Vårens vakreste eventyr» ble en flott avslutning på april.
Det er en mektig opplevelse å være i den store kirka og de legger så fint til rette ved
barnehagegudstjenester. Det er både korsang, dans, sjonglering og fargeparade og
ungene synes dette var veldig spennende. Etter gudstjenesten spiste vi ute ved
Erkebispegården og tok en liten byvandring og et opphold i Stiftsgårdsparken til slutt.
Tema for mai er «Natur, miljø og teknologi», og en veldig fin anledning til å
bevisstgjøre barna når det gjelder å ta vare på jorda vår. Vi er veldig glade for
innspill til «eventuelt» på foreldremøtet ang. dette, (se referat) og skal være enda
bedre til å vise i ord og handling hvordan vi tar vare på miljøet og det som lever
rundt oss. Vi vil også ta med oss både vårtema og tekst over i denne måneden og
fortsette med fargefredager. Dette kan godt kombineres med «maidager» og
«dyr/fugleliv om våren». Nå er det mye spennende som skjer, vi opplever nytt liv og
naturen som endrer seg i rekordfart. Det er artig å følge med på skjærer som bygger
reir, insektene våkner til live igjen og vi skal så/plante i bedet og i kartonger.
Forhåpentligvis er det mulig å gå Lianrunden snart, der er det supert å lete etter
vårtegn og ungene kan gå mye av turen selv. Vi er spente på om det er liv i
maurtua, sist vi så den var det klart for vinterdvale. Er vi heldige dukker det opp
små andunger i vannkanten snart også. Nå som isen har smeltet blir det gøy å oppleve bekker og vannveier
igjen, og snart slippes det sau og hester på beite på Liantoppen. Vi satser først og fremst på tur i
nærområdet nå i mai, men passer det med en bytur vil vi gi beskjed.

På formingssida vil vi male vårbilder og bygge sandslott, samt finne naturmaterialer i
skogen som vi kan bruke til å lage noe fint. Sang og litteratur i mai har fokus på skogens
dyr («Helene harefrøken», «Mikkel rev», «Alle fugler»), årstider («Sol, sol kom igjen»,
«Se regndråper faller») og maisanger. Vi har bøker om fugler, dyr og årstider samt vårrengjøring i Sesamgata. Vi skal også forsøke å finne litteratur med miljøfokus, som f.eks.
Blekkulf eller en mer moderne utgave som er tilpasset små barn.
17. mai blir markert dagen før, på «Skogstua-vis» med pølser, is, sang og flaggpynt. De siste
årene har vi også gått i nabolags-tog med Vestmarktoppen og noen andre små barnehager i
nærheten, det er veldig stas.
Takk for supert oppmøte og gode innspill både på foreldremøte og på samtaler. Referat fra møtet ligger
vedlagt og omhandler, blant mye annet, personalsituasjonen framover. Jeg vil derfor ikke utdype det her,
annet enn at vi ønsker Rebecca velkommen på full tid, noe som er veldig hyggelig. Samtidig må vi si adjø til
Hilde som har vært med oss så lenge, noe som er veldig trist. Tusen takk til Hilde for en fantastisk innsats
for alle på Skogstua, vi kommer til å savne deg veldig
Nå har det vært sommervarme en stund men nå meldes det snø og kaldt den første maiuka. Husk klær etter været, det er lurt å sjekke værmelding og alltid ha solkrem, solhatt,
regntøy, støvler og fleece-klær i barnehagen.
Vi ønsker alle en fin og vårlig mai 😊
Hilsen oss på Skogstua.

