
April og Mai på Askeladden.  

Da er vi på plass igjen, etter det som ble en veldig annerledes start på våren enn det vi hadde sett for 

oss. Vi gleder oss veldig til å komme tilbake til hverdagen sammen med dere. Som alle har fått med 

seg, blir barnehagehverdagen litt annerledes nå enn tidligere. Derfor blir det ikke sendt ut 

månedsplan for denne perioden, i stedet blir det månedsinfo.  

Vi håper på masse godt maivær, da vi skal være mye ute. Husk å ta med klær og utstyr etter været, vi 

kommer til å være ute hele dagene i denne spesielle tiden.  

Vi kommer til å ha fokus på temaet våren fremover. Vi kommer til å gå på turer og se etter vårtegn. 

Vi har også planer om å så litt frø, og lage oss vår egen lille grønnsakshage. 

Selv om også 17.mai feiringa blir annerledes i år, kommer vi til å se på de tradisjonene vi har rundt 

17. mai feiringa, synge sanger og lage litt kunst til nasjonaldagen vår. Kanskje vi også går sammen 

med kohorten vår, og øver oss på å gå i tog. Det er viktig med litt 17.mai stemning også i denne tiden.   

HIPP HIPP HURRA  

Vi har fått en ny vikar, Nils Forren. Han kommer til å jobbe hver onsdag og fredag frem til 

sommerferien. Det er 40 % av stillinga til Ingrid, som fortsatt har permisjon i en del av stillinga si. Vi 

gleder oss til å bli bedre kjent med han        

Ønsker også å takke for alle de gode foreldresamtalene i vår. Vi var spente på hvordan det skulle bli, 

når vi ikke kunne møte hverandre. Vi synes vi fant en god ordning som fungerte bra.  

 

Har dere spørsmål, er det bare å kontakte oss.  

Fredag 22 mai er barnehagen stengt pga. planleggingsdag.  

 

Dett
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