
Juni og juli på Askeladden 

Da er vi klar for siste innspurt før sommerferien. Været ble ikke som forventet på mai, 

derfor ble mange av turplanene våre endret, og vi ble derfor mye i barnehagen. På de verste 

dagene, søkte vi ly inne og hadde litt inne aktiviteter. På tross av været, fikk vi sådd 

blomster og grønnsaker. Vi venter spent på tomat, agurk, blomkål, salat og reddik. Siden 17. 

mai feiringa ble litt annerledes enn det vi er vant med, feira vi stort i barnehagen. Vi gikk i 

tog både torsdag og fredag før 17. mai, spiste is og pølser. Hipp, Hipp Hurra! Vi har også 

snakket en del om hvorfor vi feirer 17. mai, at det er bursdagen til Norge. Vi har sett på 

bilder av kongefamilien og sunget 17. mai sanger. 

Vi håper nå at vinteren er over, og at sommeren melder sin ankomst. På juni kommer vi til å 

utforske naturen og se på dyrelivet, både i skogen og i fjæra.  

Det blir ikke noe sommeravslutning i år for alle barna, men vi ønsker å gjennomføre en liten 

avslutning for førskolebarna, med mor og far til stede. Dere får informasjon om dette senere 

       

Uke 28 og 32 er påmeldingsuker og åpent for dere som har meldt dere på. For å organisere 

disse ukene best mulig, kommer pedagogisk leder til å avtale oppholdstid med dere. Da er 

det viktig at alle overholder tidene. Det blir ingen problem, da dere har god trening på dette 

i disse corona-tider.       Tidligere har vi slått oss sammen med Sol, Måne og Stjerne, men i år 

blir vi en egen avdeling i Askeladden.  

Vil også benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid, dere gjør jobben vår enklere 

med deres velvilje og positivitet. Så håper vi at vi snart er tilbake til det normale igjen.  

God sommerferie og lykke til, til dere skolestarterne våre. Så gleder vi oss til å ta imot nye 

barn etter sommerferien, da begynner nemlig Aleksander og Håkon fra Sol, og Vetle, Noah, 

Kristoff og Maryam fra Måne. Velkommen         

 

  

God sommer fra oss i Askeladden! 


