
                        A P R I L  
på Øyenstikkeren 

 

 

Forrige måned 

Mars måned var dessverre preget av sykdom – i hele barnehagen (og resten av distriktet...) 

Barna undret seg over hvorfor barnegruppa var så liten og alle de ledige plassene i 

samlingskroken. Savnet etter venner var stort, og gjensynsgleden likeså etter påskeferien. 

Samtidig så vi at god lek samt nye gruppesammensetninger og vennskap oppsto, en veldig 

heldig bieffekt.  

Men måneden var jammen preget av påskestemning også! Eggkoking på turdag, 

påskepynting, påskesanger og samlinger. Tenk at påskeharen fant fram i år også – MED 

påskeegg! 

Mot slutten av måneden ledet vi fellessamling for hele barnehagen. SÅ stas med selvlagede 

kyllinghatter vi hadde på mens vi sang En liten kylling i egget lå sammen med alle de andre! 

Alle (de friske) øyenstikkerpåskekyllingene turte å bli med foran de andre for å synge – enda 

det var skummelt! Makan til mot og mestringsfølelse!  

 

 

April 

Det var mange store smil og brune kinn som møttes igjen etter påskeferien. Noen har vært i 

snø, noen har hatt bypåske lokalt eller på et helt nytt sted. Noen har stått på slalom for 

første gang, eller spist minst tusen godterier, mens andre lekt med Lego de har fått i 

påskeegget. Eller laget tegninger til vennene sine i barnehagen. Mange fine opplevelser som 

boblet fram og ble delt da vi møttes igjen.  

Denne måneden er det fagområdet språk, tekst og kommunikasjon som står i hovedfokus. Vi 

skal leke med språk, snakke sammen, undre sammen, synge, lese, fortelle vitser, si regler, 

rime, tøyse med ord – egentlig alt det vi allerede gjør hver dag på Øyenstikkeren! I følge 

rammeplan for barnehagens oppgaver og innhold skal barna få erfaringer i barnehagen som 

kan bidra til å vekke språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Vi skal rett og slett bade i 

språk!  

Kombinert med karakteregenskapene humor og kreativitet ligger det an til å bli en finfin 

måned. Barna deres er nemlig, som dere garantert vet, mestere på både humor og 

kreativitet! Her har vi voksne mye å lære… 



    

 

Annen info 

Selv om våren er her er det ikke langt mellom plussgrader og sol – og iskald vind og regn. Det er dere 

foreldres ansvar å sørge for at barna har med seg klær til all slags vær i 

barnehagen. Vi er ute hver eneste dag. Sjekk skiftetøykassen så ofte du har mulighet. Vi har ikke 

lånetøy i barnehagen. Dersom barnet mangler f.eks. regntøy/vanntett dress en regnværsdag vil vi, 

for barnets skyld, ringe til foreldrene slik at dere kan komme med klærne til barnet i barnehagen. 

Husk å merke klærne med barnets navn. 

Foreldresamtaler startes opp denne måneden. De som ønsker samtale kan skrive seg opp på lista 

som henger på døra til avdelingen. Hanne og Karin setter opp forslag til samtaletid. 

Husk å legge oss til på Instagram – her legger vi så ofte vi kan ut bilder av det vi gjør i barnehagen 

(@oyenstikkeren). 

 

Hurra for månedens bursdagsbarn 

Princess Louise 5 år 15. april (feires 13. april) 

Sebastian 6 år 17. april 

 

 

 

Solfylte og sykdomsfrie vårdager ønskes fra 

Silje, Monica, Kristian, Cecilie, Hanne og Karin 

 


