
JUNI                 
Storbarn 

Tlf småbarn: 45269689                  Tlf storbarn:47914310 
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Husmus: Jon W 

 
Rosestol 
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Førskoleklubb 
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Varm mat 
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  TURDAG 
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Husmus: Minna 
 
 

       
Rosestol  
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 Hele 

barnehagen på fellestur 

til Tromsdalen.         

Varm mat. 
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  TURDAG 

Sommerfest Bårdstu  
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Ha- med dag  
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Førskoleklubb 

15 
Husmus: Erik 
Førskoleongan på 

avslutningstur til 

Ytterøy. Mer info 

kommer. Mulig for 

foreldre å bli med. 

16 
 

 

17      Varm mat 

     

        Rosestol 

Førskoleklubb 

18 

 TURDAG  
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«IDRETTSDAG»   

Bårdstu : det blir b.l.a 

fotball, kasting av 

ball, vi hopper lengde, 

springer, sangleiker 

m.m. 

22 
 

 
 
Førskoleklubb 

23 
 

 
     Rosestol 

24 

SJØRØVERDAG 

med ulike 

sjørøveraktiviteter 

25 

SJØRØVERDAG 

med ulike 

sjørøveraktiviteter 

26 

SJØRØVERDAG 

Sjørøver-kaffe for 

besteforeldre ute i 

barnehagen kl 13-15 

med underholdning kl 

13.30. Invitasjon 

kommer ! 

29 
Vi feirer Matheo 4 år 
 

30 

 

   



                                                                         

 

 

Bursdager: Matheo 4 år 29 juni 
 

Månedens happening :  Sjørøverdager 24, 25 og 26 juni. Barna kan gjerne ha på 

sjørøverklær  Vi skal ha ulike aktivieter i bhg og i ved småbåthavna. 

Besteforeldrekaffe fredag 26.6 kl 13 -15.  

 
             

 

 

HJERTE 

Vi sier fine ting til hverandre!  

Bruk av rosestolen   

 

 

 

NATUR 

Vi er ute mest mulig   

Studere småkryp både i skogen og fjæra. Se på sommerblomster. 
  

 

 

SPRÅK 

Begrep i fht årstiden sommer.  I tillegg blir det tema trafikk. 

 

 

KREATIVITET 

Sanger: Sjørøversanger, Heksedans, Idas sommarvise 

Formingsaktiviteter knyttet til sjørøvertema. 

 
 

 

MATTELEK 

Forts med tema  Mål og vekt 

Vi måler og veier, hva er lengst og kortest, lavest og høyest, hva er 

lett og hva er tungt ?? 



 

Husk:  Sommerfest på Bårdstu onsdag 10 juni kl.  17.30 . (i regi av foreldre) Egen invitasjon er tidligere 

levert ut.          

 

Aktuell info: 

Personal: Tove er sykmeldt. Rita er vikar for henne, så hun er nå 50 % styrer på Trones. 

(De andre dagene er hun forts på Knøttene). Sp.mål til styrer; ta kontakt med Rita på 

tlf: 47914315      

Inga brukes mye som vikar. I tillegg er Tove Sisselvold ny vikar.                                                                                                                  

Husmus; Barna er husmus 1 uke hver. Har vært gjennom flere runder nå, så dere 

trenger ikke å skrive i Mickey-permen denne gangen hvis dere ikke har veldig lyst Men 

kan være artig å ha den med hjem å titte i den. Ikke bestandig den kommer i hylla 

første dagen.  

Det blir «Ha- med- dag» torsdag 11 juni. Barna får ta med seg en leike  

Hvis dere har facebook, så lik siden vår der : Læringsverkstedet barnehage Trones                             

Det hender det kommer oppdateringer der  

 

Tilbakeblikk: 

Barna har vært veldig opptatt av mark, så det har blitt gravd mye etter det både 

ute på barnehagen og når vi har vært på tur   Det har vært turer til fjæra 

flere ganger, og de to største aldersgruppene hadde sykkeldag på Bårdstu, det ble 

en super dag. Førskoleungan var også på tur til Kausmo der vi traff skolestartere 

fra Knøttene og Elvegården barnehage.  

Vi har ellers snakket litt om landet vårt Norge, farget flagget vårt og laget annen 

17-mai pynt. Vi gikk i 17 mai tog ute i barnehagen også med flagg og fane og 

ropte høyt Hipp Hipp Hurra   Vi avsluttet mai måned med litt vømmøl. Det ble 

vømmølfest på barnehagen med «Møkkerbakken» på besøk, og vømmølkaffe for 

foreldre på slutten av den dagen. 

 
 

Husk !!! 



- Ha med uteklær etter været. På tørre fine dager trengs det gode joggesko og lettere 

dress/overtrekksklær. Vi trenger fortsatt fleeceklær / ullklær i hylla. Ta med tynnere lue eller 

pannebånd når været tillater det.  

- Ta med våte / skitne klær hjem. 

- Ta med sko / støvler og ytterklær hjem på fredager. Ta også med det som ligger i den hvite 

garderobehylla (i innergarderoben) hjem på fredager.  

- Sjekk at det er ombytt-klær i bhg. 

- Merk alt av klær og utstyr! 

 

 


