
Hei igjen! 

Da er vi inne i innspurten av barnehagetiden for årets Storlakser. Det er 

alltid vemodig å skulle ta farvel med skolestarterne våre, men vi har god tro 

på at de vil klare seg bra på skolen. Det er en gjeng veldig flotte, dyktige, 

selvstendige og gode barn, som vi har vært så heldige å bli veldig godt kjent 

med igjennom årenes løp. 

Vi har hatt et litt annerledes år pga. coronaen, men vi opplever at vi har 

fått gjort masse på de dagene vi har hatt storlaksgruppe. Vi er snart 

ferdige med alle skrivedansoppgavene og vi har kommet godt i gang med 

«Trampolineboka». Vi øver på hemmeligheter vi skal framføre for dere på 

sommerfesten 10.juni. Nå har vi vært på turer til alle barneskolene slik at 

hver enkelt har fått vist fram sin skole. Ingen problemer for disse 

sprekingene å gå både til Brekkåsen og Høyeggen       

Torsdag 3.juni skal vi ligge over i barnehagen. Dette kan både være noe 

man gleder seg til og gruer seg til. Vi har sagt at ingen er nødt til å ligge 

over, dersom noen absolutt IKKE vil, men det er hyggelig at alle kommer og 

er sammen med oss den kvelden. Vi planlegger å lage oss middag sammen, vi 

skal kjøpe oss litt snop og vi skal se film. Barna kan få ha med seg syklene 

sine OG hjelm. Alle tar med 10 kroner som skal gå til innkjøp av godis og de 

får ha med seg 0,5 liter med brus eller annen drikke de liker godt. 

Erfaringsvis så er det fint om barna kan få ta en tur hjem før de kommer 

tilbake til klokka 17:00, slik at de kan dusje seg og slappe av litt. Dagen 

etter er barna gjerne litt trøtte og slitne, og da oppfordrer vi dere til å 

hente dem litt tidligere. 

Utstyrsliste til overnatting: 

- Dyne eller sovepose, og eventuelt pute 

- Et kosedyr 

- Toalettsaker 

- Rent tøy til dagen etter 

- 10 kroner 

- 0,5 liter drikke 

- Sykkel og hjelm 

Det vil bli gjennomført overgangssamtaler i de nærmeste ukene. Jeg henger 

opp liste på ytterdøra slik at dere kan skrive dere opp       

 



Til slutt så vil vi ønske dere hjertelig velkomne på «Sommerfest» torsdag 

10.juni klokka 17:00. Vi ønsker at dere tar med dere mat og drikke til dere 

selv. Vi er i skrivende stund usikre på om vi legger opp til grilling, men det 

vil dere få beskjed om. I år vil det kun være mulig for dere foreldre å 

komme til denne festen pga smittevernhensyn. 

 

Tusen takk for at vi har fått være sammen med barna deres. Vi kommer til 

å savne dem og ønsker dem og dere masse lykke til når en ny epoke skal 

inntas. Velkommen innom på besøk       

 

Hilsen Marit og Sunniva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERIODEPLAN FOR STORLAKS MAI OG JUNI 2021 

Torsdag 29.april Skrivedans og musikk 

Mandag 3.mai Trampolineboka ++ 

Torsdag 6.mai Skrivedans og musikk 

Mandag 10.mai Trampolineboka ++ 

Torsdag 13.mai Kr. Himmelfartsdag – bhg’en stengt 

Mandag 17.mai Grunnlovsdag – bhg’en stengt 

Torsdag 20.mai Skrivedans og musikk 

Mandag 24.mai 2.pinsedag – bhg’en stengt 

Torsdag 27.mai Trampolineboka ++ 

Mandag 31.mai Trampolineboka ++ 

Torsdag 3.juni Forberedelse til overnatting😊 

Velkommen kl.:17:00 

Mandag 7.juni Forberedelse til sommerfest 

Torsdag 10.juni Sommerfest kl.: 17:00. Ta med mat 

og drikke til dere selv. 

 


