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Den spesielle måneden med alle fri- og helligdager er over! Når det gjelder været har vi nesten gått i 

sjokktilstand – SOMMEREN ER JO HER! Fantastisk etter den kalde lange vinteren. Fint med årstider 

da, vi får oppleve store forskjeller og kjenne på både varme og kulde. Vi har vært mye ute nå, både i 

barnehagen og på turer. 

Det har blitt mye vannlek og bading, og det er jo topp for både store og små. 

Tidlig i mai var vi med på den store søppel/plast-plukkedagen. Vi gikk nedover Oskar Pedersensvei og 

der fant vi mye papir og plast, og et hjuldeksel. Spennende og vi plukket to fulle poser, men så fant 

Emma og Ebenezer blomster og det var jo mye penere og koseligere å plukke. Alle plukket blomster, 

men vi mistet de fleste før vi kom hjem. Resten prøvde vi å sette i vann, men de visnet. Da lærte vi at 

de må få vann fort. 

Hver tirsdag er det felles frokost for de som vil. Da er vi på Åpen barnehage-Olav Digre. Stas å samle 

alle til barn. Hyggelig at dere foreldre setter dere ned i noen minutter også 😊 

Vi synger masse på Fossefallet. Vi har gått i 17 mai tog med skikkelig musikkorps, det var en flott 

opplevelse. Fint at så mange kunne komme. Før 17 mai øvde vi på «Ja vi elsker» og den hører vi noen 

strofer av hver dag. Barna synger den når de skal sove, skal spise eller leker. I sangene våre baker vi 

kaker, klapper og ruller, og 1-åringene er med på bevegelsene og viser tydelig at de liker det. En 

annen sang er «Sola er god, sola er toppen». Når vi begynner blir de stille og smiler. Navnesanger er 

det veldig populært, og da passer de på at vi synger om alle og at ingen blir glemt. Rørende å se 

omsorgen de kan vise. Andre ganger er det bare «MEG» som gjelder, og det er også helt naturlig. 

Det har blitt mange turer til Fossen denne måneden. Den har vært stor og den sier «SCHONG» sa 

Lykke og slang ut med armen. På veien dit har vi gått forbi mange sauer på Tarris. De kommer tilbake 

trøtte og fornøyde. 

Også ble det brann i Sefabygget. Vi gikk dit og fikk se både flammer og masse røyk, og brannbiler og 

slanger som sprutet masse vann. Politibilene var også på plass så det var en opplevelse. 



Noen barn og voksne på Fossefallet avsluttet mai med båttur i en fiskeskøyte. De seilet ut til 

Singeløya, og på veien tilbake stoppet de på ISI-bar der Anders spanderte is på alle!  

 

Prosjekter:-Barna har blitt opptatt av alle innsekter og kryp som har våknet til liv. Vi fant en død 

humle her om dagen og da kom det fra Ebenezer: ‘’Den virker ikke’’! Noen ville holde den og stryke 

på den, mens andre syntes det var skummelt. Den fikk også bade oppe i en kopp. Et barn kom med 

en stor snegle som noen fikk kjenne på. Den var glatt og litt slimete og trakk seg sammen når vi tok 

på følehornene. Super spennende. Vi har også funnet edderkopper og marihøne i gresset. 

 
Ser på brannruiner og slukningsarbeidet.         Humla får bade selv om den ‘’ikke virker’’ 

 
Se på alt det vannet. Noen spurte om å bade.              Her plukkes det søppel og plast! 


