Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR STALLEN
JUNI
Tema: Sommer
Mål: «Skape gode øyeblikk sammen»
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Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

Tilbakeblikk på mai måned:
Mai tok med seg mye fint vær, så vi i stallen har vært mye ute og kost oss! Vi har
vært på flere turer, hvor vi blant annet har gått til aktivitetsparken på iden, der har
barna storkost seg. På turene har vi hatt ekstra fokus på trafikk og trafikkregler, og
spesielt det å se om det kommer biler før vi går over vegen. Barna har også blitt
veldig opptatt av insekt, så mye av utetida har gått til å grave etter snegler, maur og
andre insekt.
Denne måneden har vi også hatt ekstra fokus på nasjonaldagen vår, 17. mai. Vi har
snakket mye om det på samling, vist bilder om hva som er «typisk» for denne dagen,
og sunget sanger og øvd til vi skulle gå i tog. Barna laga instrument av en dorull,
dette instrumentet var det stas og endelig få ta i bruk når vi skulle gå i tog på mini17.mai. Vi opplevde at barna koste seg i toget på mini-17.mai. Vi valgte å ta med
vogner slik at det var sitteplass til alle, barna kunne da velge selv om de ville gå selv
eller sitte i vogna, dette for at barna skulle få en god, og ikke slitsom opplevelse. 

Hospitering
Mandager kl: 09.00-10.30 blir det hospitering til avdelingen barna skal gå på til
høsten. Dette for å trygge barna for nytt barnehageår og for å bygge nye relasjoner
og vennskap.
Sommerbarnehage uke 25, 26 og 27
Disse ukene vil vi legge opp til ulike aktiviteter enkelte dager.
Fra og med uke 26 så vil en del av personalet ha ferie, vi vil da være sammen på
tvers av avdelingene.
Feriestengt uke 29 og 30
Vi vil takke for et godt samarbeid gjennom året som har gått! Ønsker dere alle en fin
sommer.
Med vennlig hilsen
Bente Håland
-Pedagogisk leder-

