
MÅNEDSBREV FOR JUNI 2016 

 

I mai og juni gjennomfører vi foreldresamtaler. Dette fører til 

mindre opplegg på Askeladden. Vi kommer til å være en del ute, og ta 

noen spontane turer. Inne leiker vi, synger og hører på musikk. 

2013-modellene vil nå avslutte prosjektet «Dyrene i Afrika». På 

veggene på avdelingen henger det ulike tegninger, malerier ol. fra 

prosjektet   Disse er vel verdt å se på. 

 

Onsdag 4. mai var Askeladden på gårdsbesøk hos Jarle Trøseng; 

bestefaren til Jardar, Julie og Tobias. Der fikk vi se sauer, kaniner, 

høner, katter og hunder. Vi leika ute og spiste nista vår.  

Vi har også vært på andre små utflukter. Vi går ikke så langt, men 

det er spennende å være utenfor gjerdet. 

            

Framover mot sommeren vil vi være mye ute. Vi ønsker at dere 

smører barna med solkrem før dere leverer om morran, hvis dere har 

mulighet til det. Det er også lurt å sende med tynne, lette klær som 

beskytter for solen og sandaler. En solhatt el.l. er også greit å ha. Et 

tips er å kjøpe noe med knyting, slik at den holder seg «på plass». 

Midt på dagen må vi som regel ha ei lita pause fra sola, da det blir 

veldig varmt på uteområdet vårt. 

På varme dager leiker vi med vann ute. Vi lar også barna gå «bar-

beinte», dette er veldig bra for føttene.  

Gi oss beskjed hvis dere ikke ønsker at deres barn skal gjøre det. 

 

 

 



Viktige datoer å merke seg: 

Torsdag 9. juni - Fotografering i barnehagen. Alle må være på 

plass kl. 9.30. De som ikke har dag, må også 

komme! 

Onsdag 22. juni - Grillavslutning i barnehagen – egen info. 

kommer. 

Fredag 24. juni - Vi feirer Knut Steinar, 2 år. 

Fredag 8. juli -  Siste dag i barnehagen før ferien – oppstart 

tirsdag 9. august. 

 

 

Hilsen oss på Askeladden  

 

 

 


