Blåveisen 2018
Mai og juni
Måneden som har vært
I Mars og april har alle funnet ut av hva de ønsker å være på sirkus, og vi har
kommet litt i gang med øvinger. Vi har også snakket litt om påsken. Vi har
sunget påskesanger, hatt påskesamling med historien om påskeharen og laget
påskepynt. Påsken henger jo sammen med at det er vår, og vi hat sett flere
vårtegn ute i naturen. Det milde været har gjort at vi har hatt veldig mange fine
dager ute i barnehagen.
Månedene som kommer
Det venter mye spenning i månedene som kommer, og spesielt nå frem mot
sirkusuken. Som kjent er mai en måned fullt med mange fridager noe som gjør
at sirkusøvingen er hovedfokuset vårt i mai. I mai har vi satt opp øvinger til
sirkus både på torsdager og fredager, og med så mange fridager er det satt opp
7 øvinger til før den store sirkusuken.
‘‘Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i
fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen’’ Rammeplanen
Dette gjelder selvfølgelig også under øvingen til sirkus. Vi jobber på ulike måter
i de forskjellige gruppene for å fremme likeverd og likestilling, alt ut ifra

gruppens størrelse og sammensetning av barn. Alle gruppene har fokus på at
alle barn skal få ytre sine meninger og komme med innspill som påvirker sitt
nummer. I Rammeplanen står det at personalet blant annet skal sørge for at
alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Gruppene i år er
satt sammen av barn fra både rød og blå, noe som kan skape en følelse av
utrygghet. Personalet i de ulike gruppene må derfor være ekstra lydhøre
ovenfor barnas uttrykk. Dette fører til at en får erfare å være betydningsfulle
for fellesskaper, og blir kjent med de barna som en kanskje ikke er like mye
med til vanlig.
Mål: Alle barna skal få ta aktiv del i prosessen med å skape sirkusnummeret
sitt. Få kjennskap til, og bli trygge på hva vi skal være på numrene våre på
sirkus.
Hvordan oppnå målet: Ha jevnlige gruppeøvinger med numrene våre til sirkus.

På turene denne måneden skal vi ha fokus på det vi ser i naturen. Vi tar med
oss forstørrelsesglass og en beholder til å ha det vi finner oppi.
Vi skal også ha en type lotto der barna får hvert sitt ark med mange bilder av
ting vi kan finne i naturen. Målet er da å finne så mange ting vi klarer.
17 mai er like om hjørnet og det betyr maifest i barnehagen torsdag 16 mai.
Barna må ha med seg flagg med navn på. Toget går presis 09.30, så fint om
barna kommer litt før slik at vi får tid til å stille opp. Toget går rundt på feltet,
foreldre er velkommen til å se på. Når vi kommer tilbake til barnehagen igjen
stiller vi oss opp for å synge for foreldrene tilstede. Etterpå sier vi farvel til
foreldrene og spiser pølse, is og saft, etterfulgt av maileker ute.
Ukeplanen i mai ser slik ut:
• Mandager – Møtedag, Vi er ute på formiddagen
• Tirsdager – Turdag

• Onsdager – Vi lage middag og får besøk av de eldste fra Grønn
• Torsdager – sirkusøving
• Fredager – sirkusøving
Endringer kan forekomme, ukeplanen på Kidplan er oppdatert.
Spesielle datoer:
1 mai – Arbeidernes dag – barnehagen har stengt
16 mai – maileker i barnehagen
17 mai – Norges nasjonaldag – barnehagen har stengt
30 mai – Kristi himmelfart – barnehagen har stengt
31 mai – planleggingsdag – barnehagen har stengt
4 og 5 juni – Generalprøve for barnehager/1. klassinger
6 juni – sirkusforestilling for familie og venner
10. juni – Pinse – barnehagen har stengt
Uke 26 – ferieavviklingen for personalet starter
Skolebesøk:
• Rossabø – 23 mai kl. 9.30-11.00
• Brakahaug – 7 mai kl. 10.30-11.30 (siste skolebesøket 4 juni faller på en
av generalprøvene vi skal ha til sirkusforestillingen vår. Vi går derfor ikke
på skolebesøk denne dagen)
Hilsen oss på Blå 😊
E-post: blaa@lysskar.no
Telefon: 46639545

