
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon:  

Nå er våren kommet og vi kjenner at det 

begynner å bli varmere i været  Husk derfor 

å ta med vårdress, joggesko og pannebånd.  

Det er fint om dere kan sjekke om det er nok 

bytteklær liggende i kassen til barna.  

  Vasshus Gardsbarnehage 

  Telefon  

  Administrasjon/kontor: 51 42 39 78   

  Dagros: 47 70 55 69 

Mail adr. styrer: vagaba@online.no 

Pedleder: hilde.opdahl@vagaba.no 

 

 

 

 

Viktige datoer: 

Følgende dager er barnehagen stengt:  

1.april -Skjærtorsdag 

2.april –Langfredag 

5.april- 2. påskedag 

6.april- planleggingsdag 

 

Det vil bli samtaler for rødkløverne mandag 

12. april. Minner om at dere som skal ha 

barn på Bore skole må huske å ta med 

notatene deres til samtalen.  

 

 
 

Påske: 

De siste to ukene i mars var påskeevangeliet i fokus i 

samlingene. Barna har fått høre om palmesøndag, 

skjærtorsdag, langfredag og oppstandelsen. Ellers hadde vi 

påskevandring der rødkløverne fikk bl.a. spille disiplene til 

Jesus. Vi har synget påskesanger og laget påskepynt. 

Denne måneden vil vi fokusere litt ekstra 

på fagområdet «Etikk, religion og filosofi» 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi 

skal barnehagen bidra til at barna  

• får kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen • utforsker og 

undrer seg over eksistensielle, etiske og 

filosofiske spørsmål  

• får kjennskap til, forstår og reflekterer 

over grunnleggende normer og verdier  

• får en forståelse for at det finnes mange 

ulike måter å forstå ting på og leve sammen på  

• utvikler interesse og respekt for hverandre 

og forstår verdien av likheter og ulikheter i 

et fellesskap. 

 

I mars avsluttet vi temaet om “Dyrene i 

Afrika” med en reise til Afrika. Dette var 

stor stas. Barna stillte seg i garderoben, klar 

med sommerklær og bagasje. Pass og bilett 

fikk de utlevert før de gikk gjennom 

passkontrollen. Her ble bildene sjekket og vi 

fikk alle stempel i passet. Når vi skulle 

ombord i flyet stod Kapteinen klar og tok 

imot oss. Flyvertinnen gikk gjennom 

prosedyren for nødlanding og serverte oss 

mat og drikke. Det var litt turbulens, men 

det varte heldigvis ikke så lenge. Vi kunne se 

jungelen helt oppe fra flyet. Da vi landet 

reiste vi til stranda for å ha en liten piknik. 

Så var tiden inne for at rødkløverne hadde 

en forestilling om “Dyrene i Afrika”. De var 

kjempe flinke!! Løvetennen og Blåklokkene 

viste frem de flotte koffertene de hadde 

laget. Vi danset og koste oss mye  
 

Satsningsområdet: 

I april/mai vil vi jobbe med historien om 

«Kardemommeby». Vi ønsker å ha mye drama i 

samlingene og har tro på at dette vil gi god 

inspirasjon til rollelek. «Gjennom leken skjer 

en allsidig utvikling for barnet. Det å leke er 

faktisk det beste barn vet, og derfor legger 

vi stor vekt på lek i barnehagen. I leken 

trener og utvikler barn fysisk/motorisk 

ferdigheter så vel som sosiale og språklige.» 

-Årsplan for Vasshus gardsbarnehage. 
 


