
Tilbakeblikk på april 

April gav oss en forsmak på sommer, og her er et lite utvalg av de aktivitetene 

vi hadde på basen vår.  

DYR OG INSEKTSPROSJEKTET 

I april var en gruppe barn med til en bondegård i Råde for å se på noen dyr. Det 

var sauer, kuer og en hund. Det var en flott tur med omvisning av bonden. 

Rett før påske ble vi invitert til besteforeldrene til Dorine. De hadde forskjellige 

typer høner som la flotte egg. Vi var heldige og fikk med oss en eske med egg 

tilbake til barnehagen. Bestemoren til Dorine hadde laget nydelige 

minipannekaker og saft, så alle var storfornøyde. 

        

Påskeaktiviteter 

Vi hadde påskefrokost med barn og foresatte den 12.april. Det var hyggelig at 

noen av dere hadde mulighet til å spise sammen med oss. Et besøk av 

påskeharen ble det også denne uka. Mange «gule» formingsaktiviteter i 

forbindelse med høytiden var det mange av på basen i april. 

                                                          

Årsplanen for 

St.Olavs står det:  

De ansatte skal 

fange barnas 

drømmer og 

interesser og tar 

ansvar for at de blir 

fulgt. 

 

I Rammeplan for 

barnehagen står det:  

Personalet skal undre seg 

over eksistensielle, etiske, 

religiøse, livssynsmessige 

og filosofiske spørsmål 

sammen med barna. 



                                             

St.Olavs-løpet 

Den 24.april arrangerte FAU St.Olavs-løpet. Det ble et flott løp med alle barna i 

barnehagen, og mange foresatte som møtte opp. Det var premieutdeling og 

steking av vafler. Et vellykket arrangement. 

 

                                                               

 

Andre aktiviteter 

 I april har vi hatt flere turer, mange fantastiske varmlunsjer og kuben vår ble gjort om til en 

ball-binge ut fra barnas sanseprosjekt og tydelige interesse for ball. Vi har feiret noen 

bursdager i april. Liam ble 3 år og Sabirin ble 2 år.  

  

                                

I Rammeplan for 

barnehagen står det:  

Foreldrerådet skal 

fremme foreldrenes 

fellesinteresser og bidra 

til at samarbeidet 

mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper 

et godt barnehagemiljø. 

Vi ønsker dere alle en flott 

mai måned.  

Med vennlig hilsen oss på 

Tømmerstokken. 



 

 


