
APRIL 2022  
 

Så er vi kommet til april, og det er 
lyst både når vi kommer til 
barnehagen og når vi går hjem. 
Mars hadde mange dager hvor vi merket at solen varmet, men så plutselig var 
det hvitt på marken igjen en morgen. Dette er typisk for både mars og april, 
været og temperaturen skifter fort. Det er viktig at barna har klær både for 
varmt og kaldt vær. Vi trenger tynnere luer, kjeledresser og joggesko, sammen 
med varme klær for sure dager.  

Vi er midt inne i en tid med flere nye barn, og det vil bli fokus på tilvenning 
også i april. Barnegruppen er i endring og alle må bli kjent med hverandre og 
finne sin plass. Det er rørende hvordan de «gamle» barna trøster de «nye» 
når de er lei seg. Samtidig ser vi at de passer på å få sin del av 
voksenoppmerksomheten.  

Utenom mye tid i lek på gulvet, vil vi fokusere på påske nå i april. vi synger 
allerede påskesanger, spesielt «En liten kylling i egget lå» og «På Golgata sto 
det et kors». Vi er også opptatt av at det begynner å spire og gro, og bruker 
navnesangen «Blomster små, gule, blå, titter opp av marka nå» ganske flittig. 
Sanger og lek med dyr er fremdeles populært. En populær aktivitet blant de 
største barna er tegning, og det er gøy å se hvordan tegningene utvikler seg. 

Fredag 8.april inviterer vi foreldre og besteforeldre til påskefrokost fra kl. 
8.30 – 9.30. Barnehagen steller i stand og vi spiser sammen i salen oppe. Barna 
vil synge litt for oss og vi håper på mange koselige samtaler. Dersom noen har 
anledning til å hjelpe til med å rydde litt av bordet i etterkant er vi takknemlig 
for det, men har forståelse for at folk må tilbake på jobb. Det vil komme opp 
lister for påmelding 

Onsdag 27. april er det dugnad i barnehagen fra kl. 18.00 – 21.oo. Vi starter 
med en kaffekopp mens vi presenterer oss for hverandre (det er noen nye 
foreldre) og fordeler oppgaver. 

I påskeuken stenger barnehagen onsdag 13.apri kl. 14.00 (merk tidspunktet) og 
er stengt til og med mandag 18.april. Vi åpner til vanlig tid om tirsdagen. 

 



Vi vil veldig gjerne ha beskjed om noen tar fri dagene mellom palmesøndag og 
skjærtorsdag (11., 12. og 13. april), dette på grunn av eventuell avspasering. 
Det vil komme opp lister. 

Fra 19. – 25. april har Gro ferie. Cecilie vil være vikar og hun er allerede godt 
kjent med alle barna. Hun jobber på Liten når Tone og Gro har fridagene 
sine. 

Ønsker dere alle en fin april og God Påske       

Hilsen Tone, Hanne, Cecilie og Gro 

 

 

Blomster små 

Blomster små 

Gule, blå 

Titter opp av jorda nå 

Vinker til 

Tone-lill (eller Filippa, Mari, Marie, Estela, Weronika, Olivia) 

For hun/han er så snill 

 

 


