
    JUNI 2020 PÅ SOL 

Da vil vi si tusen takk for et kjempefint barnehageår. Vårparten har vært veldig 

spesiell, med flere uker borte fra hverandre, og en annerledes 

barnehagehverdag enn det vi er vant med nå etter at vi åpna igjen. Men takket 

være et godt samarbeid med dere der hjemme, så har det gått veldig fint. 

Barna innordna seg en hverdag med noe mer vasking og inndeling i kohorter fort.  

Været i mai har kanskje ikke vært på vår side, men vi har lurt til noen turer. De 

7 største var på tur med naturbingo, det skal vi gjøre i juni også, for det ble 

veldig populært. Satser på at været blir såpass bra at vi kan gå ned til fjæra 

også       Vi sådde frø i melkebokser, det skal bli spennende hvordan det går. Det 

var vår og 17.mai som var hovedfokuset i mai. Det var lite vårfølelse, men vi fant 

hestehov, hvitveis og løvetann. Vi gikk også i 17.maitog i snøfokk og vind, litt 

spesielt, men det hører med å ha ei markering. 

Uke 28 og 32 blir åpent for de som er påmeldt. Sol, Måne og Stjerne slår seg 

sammen disse ukene her i “gammelbarnehagen”. Vi deler oss inn i kohorter slik at 

vi overholder de anbefalte smittevernstiltakene disse ukene også. Askeladden 

fortsetter med sine kohorter oppe hos seg        

Janicke hadde sin siste dag på Sol onsdag 27.05. Vi ønsker henne lykke til videre 

Nils Forren kommer til å være sammen med oss hver mandag og torsdag ut 

juni, han har vært i Askeladden en stund nå, så vi har blitt litt kjent med ham 

allerede        

Til høsten blir Andreas og Eilert, som har gått i Stjerne en del av gjengen på 

Sol. Hanne Sporild kommer også til oss. Velkommen oppover alle 3       Erlend og 

Magnus skal begynne i barnehage på Batnfjordsøra til høsten. Tusen takk for 

noen fine år sammen med dere  

Da vil vi ønske dere alle en riktig god sommerferie, så gleder vi oss til vi treffes 

igjen i August       Sommerhilsen fra oss på Sol   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


