
PERIODEPLAN APRIL – JUNI 

SMOLTEN 
DIVERSE INFORMASJON: 

o Hver tirsdag er det aktivitetsdag. Ta med sekk med matpakke, drikke, sitteunderlag og 

skiftetøy. 

o Vassfjelldager hver tirsdag fra 27.april. Oppmøte på lekeplassen ved Storåsen mellom kl. 6.45 

og kl. 9.00. Henting samme sted mellom kl. 15.00 og kl. 17.00 

o Storlaks på mandag og torsdag 

o Foreldresamtaler vi bli gjennomført 

o Ruskenaksjon i uke 16. Vårdugnad i uteområdet 

o Telefon Smolten: 91620514 

 

VIKTIGE DATOER: 

o Forskerdag 5.mai – ulike eksperimenter 

o Dugnad 7.mai og 8.mai – for foreldre på ettermiddagstid 

o Elvebakken sommerleker 28.mai – friidrettsdag med ulike øvelser 

o Sommerfest 10.juni – sommeravslutning med ekstra hylles til skolestarterne 

o Planleggingsdager 17.juni og 18.juni – barnehagen stengt 

 

BURSDAGER: 

o Synne 6 år 5.mai 

o Theodor 5 år 30.mai 

o Mira 4 år 6.juni 

o Elise 5 år 19.juni 

o Erik 5 år 5.juli 

 

                 



PERIODEN SOM HAR VÆRT OG PERIODEN SOM KOMMER: 

I perioden før påske har vi bl.a. hatt karneval hvor vi laget egne masker og oppfordret til gjenbruk av 

klær. Barna så ut til å storkose seg med karnevalsdans, katta i sekken og litt ekstra godt til lunsj. Det 

er alltid mye liv og moro på disse dagene. 

 

   

   

    

 

 



9. mars markerte vi barnehagedagen hvor temaet var barnehagens arbeid med natur og miljø. Vi 

snakket om havet og hvor viktig det er å unngå plast og søppel for å bevare livet til de som lever der. 

Barna blir veldig nysgjerrig og engasjert når vi jobber med dette og mange har allerede en del 

kunnskap om dette viktige temaet. 

Ellers har vi vært mye ute, vært på flere fine turer i nærmiljøet og kost oss med påskeaktiviteter. 

Håper dere fikk pyntet litt hjemme. 

 

Nå går vi inn i siste periode dette barnehageåret. Vi ser fram mot vår og sommer, og enda mer 

uteaktivitet. Foruten fokus på årstiden, skal vi jobbe med temaet kosthold. Vi synes dette er en 

naturlig videreføring av temaet om kroppen. Hvordan virker mat på kroppen, hva er lurt å spise, hva 

er godt, hvor kommer maten ifra, hva kan vi lage selv, osv. Vi er allerede i gang og barna er ivrige. 

Kanskje får dere noen spørsmål hjemme også      

    

     

     

 


