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April 2021

Tema: Kroppen min

 

Evaluering og informasjon:

Denne perioden har vi holdt på med eventyr i aldersdelte grupper. Eventyrene var: askeladden og 

kongsdøtrene i berget det blå, gutten som gikk til nordavinden og bukkene bruse. Ungene har fått høre på 

eventyrene, se på storskjerm, vi har brukt flanellograf og ikke minst har de fått leke eventyret og spille det 

ut. Vi har registrert at de også bruker eventyr i frileken.

En av gruppene ble også filmet, slik at de selv fikk se seg på film, det synes de var artig

Oppkjøring til påska har vært med samlingsstunder hvor vi har snakka om hvorfor vi feirer påske. Det har 

stått fremme formingsmateriell slik at barna har hatt mulighet til å lage påskepynt. Noen synes det er artig, 

mens noen helst vil gjøre andre ting. Derfor har noen laget mange ting, mens andre ikke har brukt tiden på 

det.

I april vil vi gjennomføre foreldresamtaler, de som skal over i skolen vil bli innkalt til samtale, for de 

andre er vårens samtale frivillig. Erfaringer fra tidligere er at det en del som vil endre samtaletid, eller 

glemmer å komme. Vi har brukt mange dager/ uker på samtaler. Derfor blir det mer komprimert nå og 

dessverre mindre mulighet for å bytte samtaletid. Mer informasjon kommer.

Husk å fylle opp med skifteklær, mye våte barn og våte klær ventes

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
13 1.

     Stengt

2.

 Stengt

14 5.

 Stengt

6.

2 årsklubb
3+4 tur
Juniorgruppe

7. 8.
Turdag

9.



15 12.
Tema: Kroppen

13. 

2 årsklubb
3+4 tur
juniorgruppe

14. 15.
Turdag

16.

16 19.

Tema: Kroppen

Foreldresamtaler

20. 

2 årsklubb
3+4 tur
juniorgruppe

21.
Juniorene på 
skolebesøk

Foreldremøte 
klokka 18.00

22. 23.

17 26.

Tema: Kroppen

27.

2 årsklubb
3+4 tur
juniorgruppe

28. 29.
Turdag

30.


