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Mai på Melkebarten 

 

April – et tilbakeblikk 

April har vært en fin måned på Melkebarten. Vi har jobbet 

med fagområdene «Natur, miljø og teknologi» og «Etikk, 

religion og filosofi», og temaene på avdelingen har for det 

meste vært påske og vårtegn. Vi har hatt formingsaktiviteter 

hvor vi lagde påskepynt, og vi har sådd karse som vi spent 

fulgte med på mens det grodde i vinduskarmen. Vi fikk også 

besøk av påskeharen en dag, og den hadde med seg et stort 

påskeegg med rosinpakker til barna 😊 Samlingene denne måneden har handlet om sanger 

om våren (bl.a. «Nå er våren kommet», «Blomster små» og «En liten kylling») og eventyret 

om «De tre kyllingene pipe». Vi har jobbet med følelsene glad, sint, lei seg og redd, noe vi 

også har tatt med oss i leken. Dette jobber vi med for at barna skal kunne sette ord på og 

gjenkjenne følelsene som oppstår i ulike situasjoner. Vi har også brukt dagtavla vår mye, hvor 

vi går gjennom dagsrytmen ved bruk av små bilder (pictogram). Dette gir barna god oversikt 

over hva vi har gjort og hva vi skal senere, og er med på å gi dem et tidsperspektiv i dagen 

sin.  

Vi benytter anledningen til å takke for den hyggelige påskefrokosten vi hadde på avdelingen 

12. februar. Det var veldig fint at så mange av barnas foreldre og familiemedlemmer kunne 

komme 😊  

Vi har hatt veldig fint vær i april, og det har gjort at vi har vært 

mye ute, både i barnehagen og på tur, og vi har spist flere av 

måltidene våre ute. Det er deilig med vår 😊 Men vi har fortsatt 

ganske kalde og våte dager, derfor ber vi dere om å sjekke at 

barnet har tøy som passer til all slags vær i hylla (regntøy/dress 

med fungerende strikk, tynn lue/pannebånd, hals/bøff, tynne 

votter/regnvotter, ull/fleece, joggesko/støvler, ekstra skift m.m.). 

Vi ber dere også om å passe på at barnets utstyr og klær er 

merket med barnets navn! 

Vi har også vært på besøk på Neglespretten med de eldste barna på Melkebarten. Dette gjør vi 

for å gjøre barna godt kjent med avdelingen, barna som går der og de ansatte som skal ta dem 

imot til høsten. Noen ganger har de ansatte på Melkebarten fulgt med barna inn på 

Neglespretten, og noen ganger går de «alene» med en ansatt fra Neglespretten. Det er en 

spennende, men også utfordrende prosess for noen av barna, og det er dette vi håper å «lette 

på» ved å starte med tidlige besøk 😊 Vi fortsetter med dette arbeidet frem mot sommeren. 
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Som mange av dere sikkert allerede vet startet vi voksne på Melkebarten vår egen 

tilvenningsprosess med appen Kidplan i mars. Nå føler vi at vi begynner å bli litt «varme i 

trøya», og vi legger ut både tavle, bilder, sovetider og beskjeder på appen. Vi gjør oss fortsatt 

kjent med dette verktøyet, og vi gjør nok noen feil iblant, men dere har vært veldig tålmodige 

med oss, og det ber vi dere om å fortsette å være 😊 Vi ser også at det fortsatt er noen 

foreldre som ikke har logget seg på appen, og vi oppfordrer dere til å ta den i bruk snarest, da 

den vil bli brukt som et viktig kommunikasjonsmiddel mellom barnehagen og hjemmet. 

 

Mai  

Fagområdet vi skal fokusere på i mai er «Nærmiljø og samfunn», og temaene for måneden er 

17. mai-forberedelser og vår. Vi kommer til å samtale om byen vi bor i, 17. mai-feiring og 

vårtegnene som vi finner rundt oss. Vi øver på sangene «Her kommer vi fra Melkebarten», 

«Her kommer vi unge i flokk» og andre 17. mai-sanger, og vi skal ha formingsaktiviteter 

knyttet til 17. mai og fargene i flagget vårt. Vi kommer til å fortsette å være mye ute, og gå på 

turer hvor vi utforsker det fantastiske nærmiljøet vårt på Strai. Torsdag 16.mai skal vi ha en 

tidlig 17. mai-feiring i barnehagen, hvor barna går i tog og deretter har fest ute i barnehagen. 

Da skal vi synge og veive flaggene høyt, og kose oss med god mat og leker. 

Angående 16. mai-feiringen i barnehagen har det blitt bestemt at barna går i tog i området 

rundt barnehagen, hvor barnets nære og kjære er hjertelig velkomne til å komme å se på, men 

at selve feiringen i barnehagen kun vil være for barna og personalet. 

Dannelsesregelen vi skal jobbe med i mai er «Vi avslutter leken når vi skal hjem» 😊 

 

Bursdagsbarn 

To barn har bursdag i mai. Hurra! 

 

Annet/viktige datoer 

• 1. mai: Barnehagen er stengt (Arbeidernes dag) 

• 2. mai: Dugnad i barnehagen kl. 17:00, se mail fra Lene/liste i garderoben 

• 16. mai: 17. mai-feiring i barnehagen, toget går ca. 10:30 

• 30. mai: Barnehagen er stengt (Kristi himmelfartsdag) 

• 31. mai: Barnehagen er stengt (planleggingsdag) 

 

Hilsen oss på Melkebarten 😊 


