
 Månedsplan 
 

 

Det er magisk stemning inne på Månestua. Juletida er ei tid både 

barn og voksne ser frem til. Det er ei tid med gode lukter, lyder, 

spenning og omtanke. 

 

Mange av barna har begynt å vise stor interesse for klipping. De spør 

stadig etter saks og lim, slik at de kan sitte ved bordet å være kreative 

sammen med andre. Vi har tatt med saksa i uterommet for å jobbe 

på en “stråfabrikk” der vi lagde buketter til de vi er glade i. Ved å lytte 

til ulike barns innspill kan vi ta deres medvirkning på alvor og bidra 

med impulser som videreutvikler leken deres.  

 

   

 

 

 

Desember 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  

09.12 Kl. 09.00 Adventsamling 

Vi får besøk av prest Fredrik og 

meninghetspedagog Gunhild. 

Kom i god tid før samlingen 

starter. 

 

15.12 Nissefest 

Vi serverer nissegrøt, ikke behov 

for lunsjmatboks denne dagen. 

 

Tirsdag 05.01.21 

Første barnehagedag etter 

nyttår. 

 

 



Leseopplevelser 

De tre siste månedene har vi lånt mange bøker fra biblioteket, noe 

som har styrket lesegleden hos alle barna på avdelinga vår. Når vi 

skal velge tema for bøker lytter vi til hva barna leker og snakker om, 

slik at bøkene skal kunne fenge ulike barn. Denne måeden har 

temaene blant annet handlet om dinsaurer og det å få søsken. 

 

Lesing er et språkstimulerende verktøy, men det er også en estetisk 

aktivitet. Når barn får delta aktivt i leseprossessen vil det oppstå 

sanseinntrykk, følelser, forestillinger, oppfatninger og fantasier hos 

leserne. Vi opplever at bøkene som har blitt plassert inne på det lille 

grupperommet har skapt rom for ro, og mulighet til å trekke seg 

unna den ellers aktive leken.  

 

Kom gjerne med innspill til hva barna interesserer seg for hjemme, 

det kan være noe annet enn det vi hører om i barnehagen. Ett 

forslag vi har fått er planetene våre. I desmeber blir det mest 

juletema, men vi tar med oss forslagene inn i det nye året.  

 

 

                  
 

 

 

 

 

Klær og utstyr 

Sørg for at barna alltid har 

tynn og tykk ull i 

barnehagen.  

De trenger flere par med 

votter og luer.  

 

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. Det er greit å 

sende med varm drikke for 

de som ønsker det. 

 

 

 



   

   

   
 

Advent  

Temperaturen vil være med på å avgjøre om vi går på tur i 

desember, men når været tillater det vil vi gå på tur på onsdager. 

Vi kommer for det meste til å spise maten vår inne nå som det 

mest sannsynelig blir for kaldt å sitte stille ute. 

 

Mandager og tirsdager vil vi ha bordaktiviteter i mindre grupper, 

der vi har juleverksted og baker pepperkaker. Vi kommer til å ha 

adventsamlinger der vi åpner kalenderen, forteller historier og 

lærer noen julesanger.  

 

Utenfor avdelingen har den ene turgruppa vår funnet ett juletre 

som er pyntet med lys. Det krevde samarbeid og ståpåvilje for å 

skjære ned treet og få det med tilbake til barnehagen. Sammen 

fylt de ei bøtte med sand for at treet skulle stå stødig. De var utrolig 

engasjerte, pyntet bøtta med folie og fant en fin plass der treet 

skulle stå. Treet utenfor døra betyr mye for barna. Det er deres tre, 

et tre som skaper en følelse av felleskap.  

 

 

 

 

  

 
 

 

Kontakt 

Vi bruker Visma flyt 

barnehage, en app som skal 

lette kommunikasjon mellom 

barnehagen og hjemmet. 

I appen kan dere selv legge 

inn barnas fravær. 

 

 

Telefon månestua  

97486694 

 


