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MÅNEDSPLAN 
NOVEMBER 2020 

 

Takk til dere som møtte opp på foreldremøte. Her er 

deres bidrag til hva en god voksen er. Det er fortsatt mulig 

å komme med innspill på hva en god voksen er. Logg dere 

inn på menti.com og bruk koden 39 71 113.  

Vi spurte også dere foreldre om dere har noen innspill i 

hva vi kan gjøre i hverdagen, slik at dere også kan 

medvirke i hva vi gjør. Det kom inn to forslag, det ene om 

at vi kan bruke musikk og lytte/tolke til musikken. Det 

andre forslaget var å trene på å fremføre ulike ting. Dette 

er to gode forslag som vi kommer til å ta med oss i våre 

videre planer. Takk        

 

Hva har vi gjort: 

Vi jobber fortsatt godt med inkludering og vennskap. Vi 

ser stadig at det dannes nye lekegrupper og nye relasjoner 

i barnegruppa. Noe vi gleder oss stort over!  

I førskolegruppa har vi jobbet med sosial kompetanse og 

rim. Vi har blant annet diktet et eget rime vers. 

 

Personalet på Askeladden 

Barne- og ungdomsarbeider: 

Aina Moe 

Assistent: 

Torild Kårøy 

Barnehagelærer: 

Petter Sødahl 

Pedagogisk Leder: 

Ingrid Lyngstad 

Studenter:  

Synnøve Lervik 

Thea Ulfsnes Karlsnes 

(onsdager) 

 

Kommende 

arrangementer: 

Foreldresamtaler står for tur. 

Ingrid og Petter avtaler med 

foresatte i løpet av november.  

Planleggingsdag: 23. 

november 2020. 

Bursdager i novemer:  

 

Kommunikasjon:  

Telefon: 97484903 

Visma flyt barnehage: på 

denne appen blir det lagt ut 

beskjeder og det blir delt 

bilder fra hverdagen vår i 

barnehagen.  

 

 

Diverse informasjon 
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Barna synes det er gøy å jobbe med rim, og de er 

kjempeflinke til å rime       Fremover kommer vi til å se 

mer på mønster og former.  

 

Vi har vært flere flotte turer, i variert høstvær. På turene 

våre har vi tatt tak i det barna selv ønsker. For at turene 

skal bli så gode som mulig, må klær og utstyr være 

tilpasset forholdene. Ta en titt i korgene til barna å fyll 

etter ved behov.  

 

  

Bygg og konstruksjonslek er noe barna har lekt mye med 

den siste tida. Vi ser at dette er noe barna interesserer seg 

veldig for.  

Klær og utstyr: 

Vi går nå inn i en kaldere tid. 

Viktig at alle har med gode og 

varme klær, samt skotøy som 

er tilpasset forholdene. Ønsker 

dere at barnet skal ha tynn ull 

innerst, så er det fint om det 

taes på hjemme før de 

kommer i barnehagen.  

 

Turdager: 

I tursekkern skal det være ett 

sett med skifteklær og ekstra 

par med votter. Det skal også 

være med sitteunderlag.  

Som det ble nevnt på 

foreldremøtet er det lov med 

noe godt i turmatboksen, som 

for eksempel kjekse eller lefse. 

Det er også godt med varm 

drikke nå som været er 

kaldere.  

 

Rammer:  

Mandag og fredag er begge 

gruppene sammen. Vi deler 

opp i mindre lekegrupper. Vi 

ser at mindre grupper skaper 

mer ro og bedre lekemiljø for 

barna.  

Tirsdag går gruppe 2 på tur i 

nærmiljøet. Gruppe 1 er igjen i 

barnehagen og har aktiviteter.  

Onsdag går gruppe 1 på tur i 

nærmiljøet, og gruppe 2 er 

igjen i barnehagen og har 

aktiviteter.  

Torsdag er der førskole og 

språksprell.  
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Pedagogisk dokumentasjon 

Når vi jobber etter metoden pedagogisk dokumentasjon 

er planene løsere, og prosjektene blir til etter barnas 

initiativ. Prosjektene tar retning etter det vi observerer at 

barna er interesserte i. På denne måten sikrer vi barnas 

rett til medvirkning.  

I rammeplanen står det at «personalet skal ta 

utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter 

og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og 

gjennomføring av temaer og prosjekter» 

Nå som vi ser at bygg og konstruksjonslek er noe barna er 

interesserte i, tar vi dette som utgangspunkt for tema 

fremover. Hensikten er å skape en arena for utforskning, 

fordypning og forståelse. 

Pedagogisk dokumentasjon baserer seg på en holdning 

om at læring skjer når barnet er aktivt, og når det får 

mulighet til å undersøke noe, utvide sin forståelse eller 

fordype seg i det som virker spennende og interessant. 

Med metoden pedagogisk dokumentasjon integreres 

fagområdene naturlig i prosjektene.  

 

Har dere tilbakemelding på noe, eller er det noe 

dere lurer på, så ta kontakt med oss       

 

Med vennlig hilsen personalet i Askeladden! 

 

 

 

 

 

 


