
 

på Sol&Måne 

Månebasen: Vi har fulgt med på endringene i 

naturen, og sett på ulike blomster og insekter. Vi 

har studert edderkopper nøye, nå har vi lyst til å 

lage våre egne edderkopper og vår egen skog. Vi 

har vært i skogen og sett på maurtua, det å gå på 

skogstur var skikkelig spennende. Til høsten 

flytter barn og voksne på Måne inn på Sol, da blir 

vi ei midi-gruppe (ikke småbarns-gruppe men heller 

ikke riktig storbarns-gruppe). Da blir det mer 

fastlagte turdager, men det kommer vi tilbake til 

seinere       

 

Før vi skal lage våre 

egne edderkopper, må 

vi studere hvordan de 

egentlig ser ut       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Barne- og 

ungdomsarbeidere: 

Maren Karlsnes 

Wenche Oddan 

Marit Gisvoldløkk Jørgensen 

Assistent: 

Heidi Kvernstad 

Barnehagelærer: 

Mette Dromnes 

 

Pedagogiske ledere: 

Tonje Sandvik 

Helene Væge Hansen 

Sissel R. Lian 

 

 

 

Tirsdag 16. august er 

første barnehagedag. 

Velkommen tilbake       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Sol-basen 

Vi har hatt en innholdsrik mai måned med 17 mai feiring og egg-klekking. Det var spennende dager 

da eggene begynte å klekke, engasjerte barn som fulgte nøye med. Mange av barna fikk sett gjennom 

rugemaskina da den ene kyllingen klekte. Nå har de flyttet videre fra oss i barnehagen, men vi fikk 

kose litt med dem før de dro. 

17 mai ble markert dagen før med tog rundt barnehagen, utelek og potetløp. Vi synger på «Ja, vi 

elsker» enda.  

De siste ukene har interessen til barna vært forskjellige innsekt; edderkopper, larver, mark og biller. 

Vi har fått brukt mikroskopet vårt, vært å lett i skogen og inne har vi startet på en insekts-vegg mot 

sommeren. Vi har startet med edderkopper og bier. Det er viktig at vi lærer oss å være snille mot dyr 

og småkryp og tar vare på naturen        

Vi kosa oss i Ånesøyan sammen med Askeladden barn og voksne på slutten av måneden. Overgangen 

til Askeladden vil vi også jobbe mot de siste ukene før sommerferien.  

 

Å samarbeide er viktig. Det 

å be om hjelp på en fin 

måte og å tilby hjelp når vi 

ser noen trenger det er fine 

egenskaper som vi har mye 

fokus på      

Fint å studere småkryp sammen med  

gode venner. Vi så inngangene i maurtua 

 skikkelig godt, det var fascinerende å 

 se maurene springe ut og inn av maurtua 

      

 



       

       

 

 

                           
Hipp Hurra for 

Paul og Siem som 

har bursdag  

 

Barnehagen er stengt i uke 29, 30 og 31. Uke 

28 og 32 er åpen for barna som er påmeldt. 

15. august er planleggingsdag, og nytt 

barnehageår starter 16.august.  

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og gleder 

oss til å sees igjen på August        

 


