
Månedsbrev fra Mai 

Mai har vært en måned med mange fine sommerdager og fridager. De dagene 

det har vært godt vær ute, så har vi vært ute nesten hele dagen med barna. 

Barna leker med syklene, de leter etter insekter, de plukker blomster, vi har 

laget blomsterkranser, og de tilbringer mye tid i sandkassa. Barna syns det er 

godt å være ute, og bruker hele uteområdet aktivt. Vi har også spist lunsj ute 

noen dager, fordi barna har ønsket det.  

Middagstuva er med på ett lite prosjekt for tiden med en som heter Roger. 

Prosjektet går ut på at vi på avdelingen skal bli bedre på å få inn barns 

medvirkning i hverdagen. Akkurat nå jobber vi med barns medvirkning i 

lunsjen, og her skal barna få velge hvor de vil sitte og at de skal prøve å ordne 

alt selv til lunsjen (pådekking, vasking av hender, opprydning ol). Roger er 

veldig populær blant barna, og det kan hende dere får høre noe om han fra 

barnet deres.  

Vi har vært ute og plukket søppel med barna, og da fant vi 

mye rart. Vi fant alt fra papiresker, snusbokser, tom 

flasker, og gamle truser. Før vi gikk på denne turen pratet 

vi med barna om hvorfor vi ikke skal kaste søppel ute i 

naturen. En del av søppelet vi fant hengte vi opp, slik at 

dere foreldre kunne se hva vi hadde funnet. Barna er og 

inne i en periode at de syns plantpatruljen fra NRK er 

lærererikt og spennende, og har ofte ønske om å se det. 

De syns har Tullerud, tuller mye og gjør mye rart.  

16 mai hadde vi skrammeltog i barnehagen. Dette var en kjempe fin dag med 

store og små. Vi begynte med å gå tog opp til vgs, der barna sang noen sanger. 

Etter dette gikk vi i tog tilbake til barnehagen, der vi hadde mange ulike leker 

barna kunne delta på. Dette var for eksempel boks kasting, og potetløp. Vi 

spiste pølse med brød til lunsj, og barna fikk is og masse deilig frukt.   

 

 



Vi har og et lite gulerot prosjekt på avdelingen. Barna 

har fått malt og pyntet melkekartonger, som de så har 

fylt med jord i og plantet gulerot frø i. Disse står i 

vinduet på avdelingen, og barna følger nøye med på om 

det begynner å voksne noe nedi kartongene sine.  

Vi har og denne måneden vært på en avslutningstur for de to 

studenten (Lovise og Sandra) vi har hatt sammen med oss i år. Vi 

dro på skogstur, der vi koste oss med matpakker og tilslutt en 

liten kakebit til alle. I skogen fant vi masse rar avføring, vi ikke 

klarte å finne ut hvilke dyr det tilhørte og så fant vi noen 

pelsrester vi tror kom fra en rein.  

 

Vi har og hatt to bursdagsbarn denne måneden, som begge ble 5 år! Hurra for 

Isak og Cornelia ☺  

 

Mvh damene fra Middagstuva ☺ 


