
 
 

 

 

 

 

Dugnad 
9.mai hadde vi den første dugnaden med foresatte her i barnehagen. Det var et veldig bra 

oppmøte med barn og voksne som bidro til en flott og produktiv kveld.  

                             

 

      Feiring av 17.mai 

                                                       

TILBAKEBLIKK PÅ MAI    

         

I årsplanen står 

det: 

Barn lærer når de 

blir inkludert. 

Barn opplever 

respekt- når de får 

reell innflytelse i 

eget liv. 

Økt mangfold og individualisering gir 

behov for demokratiforståelse, 

respekt for forskjellighet og positive 

holdninger til å leve sammen i 

fellesskap. Gjennom å delta i 

barnehagens fellesskap skal barna få 

mulighet til å utvikle forståelse for 

samfunnet og den verden de er en 

del av. 
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Turer i mai 

                         

 

 

                         

        

 

                    

I mai har vi vært på flere turer. 

Vi har vært på Råde-gård. Der 

fikk barna oppleve dyr som: 

Sau, gris, geit og ku.  

 

På tur til Gamlebyen i Fredrikstad 

tok barna buss og båt. 

Barna kunne se geiter og ender i 

Gamlebyen.  

Sabirin snakket mye med de store 

geitene, og de andre barna synes de 

var store, tøffe og litt skumle. 

 

Barnas drømmer, interesser og spor er 

utgangspunkt for turene, samtidig som barna 

introduseres for nye steder. 
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                       Prosjekt planter, blomster, insekter og verktøy  

På bakgrunn av barnas interesse for edderkopper, grønnsaker og verktøy startet vi opp 

flere prosjekter i begynnelsen av barnehageåret. I mai var noen av aktivitetene barna var 

med i: Ferdigstille insektshus og lage en hage med barnas favorittplanter/grønnsaker. 

        

 

Vi har vært 

på Appelsin-

toppen og på 

Østfold-

hallen i 

dyrebutikken.  

Barna har 

opplevd mye 

turglede i 

mai.  

Barnehagen skal bidra til at barna: 

 Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

 Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi. 
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Feiring av bursdager 

Vi har feiret bursdagen til Victor, Alexa og Sirin i mai måned. Gratulerer til dere alle tre. 

Ta kontakt med oss på basen hvis dere lurer på noe. Ha en flott juni måned.  

Med vennlig hilsen personalet på Tømmerstokken 

 


