
 Månedsplan 

 
 

Vi har lært om en ny årstid, det er litt vanskelig å forstå 

hvorfor det ikke er sommer lengre nå. Hvorfor kan vi ikke ta 

på sko og gå ut, vi fikk jo lov til det for ikke så lenge siden? 

 

Vi setter pris på det gode oppmøte på foreldremøte, 

innspillene dere kommer med er nyttig for å alltid kunne 

bedre kvaliteten i barnehagen.  

 

  

 

 

  

November på Måne  
 

 

Diverse informasjon 

Barne og ungdomsarbeidere 

Hilde Nilsen  

Ida Moe Belsvik 

Marit Gisvoldløkk Jørgensen 

Roger Mandal 

Barnehagelærer 

Mette Iren Dromnes 

Pedagogisk leder 

Sissel Røstvold Lian 

 

Vikarer 

Lisa Ormbostad 

Erling Søreng Kårøy 

 
 

 

Kommende 

arrangementer  

Foreldresamtaler 

Det kommer mer informasjon 

fortløpende. Tidspunkt blir 

hengt opp i gangen. 

 

Minner om 

planleggingsdag 

23 november 

 

 



Endring av dagsrytmen 

Det kommer til å bli litt endringer av dagsrytmen. Vi skal dele opp 

avdelinga i ulike grupper på onsdager, der vi skal ha faste 

bordakiviteter. Vi vil bruke aktiviteter vi har satt opp i 

progresjonsplana vår, i tillegg til at det skal være rom for barns 

medvirkning.  

 

Samlingsstundene vi har hatt under stellesituasjonene vil bli flyttet til 

etter tomåltidet, for å skape ro mot slutten av dagen. Under 

samlingene bruker vi blant annet bøker, sanger og samtaler om 

følelser og vennskap.  

 

Frileken har en viktig funksjon for barns utvikling, og står derfor 

sentralt i barnehagens hverdag. Det vil være uheldig med for 

mange styrte aktiviteter. Den frie leken stiller krav til at barna klarer å 

være selvstendig i forhold til planlegging, organisering og det å 

mestre å få oversikt over ett større område. Dette kan være 

krevende for noen barn, derfor er det avgjørende at voksenrollen er 

i nærheten og tilgjengelige for barna når de trenger oss. Et viktig 

prinsipp er at vi skal opptre som ‘’usynlige’’, og at vi trer frem når det 

er behov for oss.  

                  
 

 

 

 

Månedens 

bursdagsbarn 
Sol Angelica 3 år 

 

Klær og utstyr 

Sørg for at barna alltid har ull 

og varme dresser i 

barnehagen. Nå er det viktig 

å ha med flere par med 

votter og luer. Hals er også 

godt å ha på seg nå som 

det begynner å bli kaldt.  

 

Vi sender gjerne kleskurvene 

ut i gangen, når dere har 

behov for å få større oversikt. 

 

I tursekkene ønsker vi at 

barna har eget 

sitteunderlag. 

 

 

 



   

   Hilsen oss på Månestua 

   
 

 

Pedagogisk dokumentasjon 

Ved å bruke pedagogisk dokumentasjon som metode skal 

personalet sammen med barna reflekterer over arbeidet vi gjør. 

Prosjektene blir til ved at vi observerer og lytter til hva barna 

interesserer seg for til enhver tid.  

 

Ved å gi barna udefinerbart lekematriale må de bruke fantasien. 

De kan holde på med slikt lekemateriale over lang tid, og lekene 

endrer funksjon etter hvert som tiden går.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Vi bruker Visma flyt 

barnehage, en app som skal 

lette kommunikasjon mellom 

barnehagen og hjemmet. 

Begge foreldrene mottar de 

samme beskjedene. 

 

 

Telefon Månestua  

97486694 

 


