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Endelig var vi så heldig å få oppleve snø igjen! Til stor glede for 

oss i Askeladden. Vi har vært på flere aketurer, med bålkos og 

mye lek i snøen.  

 

Januar har bydd på mye kaldt vær, så vi utnytta dette, og hadde 

ett lite is prosjekt. Det beste med dette prosjektet var visst å 

smake på isblokkene. De smakte både saft, appelsin og ananas! 

Husk å merk både votter og matbokser! Med 21 barn og flere 

sett votter er det utfordrende for oss og huske hvem sine votter 

alt er 😊  

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Studenter:   

Synnøve Lervik 

 

Kommende 

arrangementer:  

6. februar: samefolkets dag (vi 

feirer 5. februar) 

 

Bursdager i februar:  

 

 

Kommunikasjon:   

Telefon: 97484903  

Visma flyt barnehage: på denne 

appen blir det lagt ut beskjeder 

og det blir delt bilder fra 

hverdagen vår i barnehagen.   

Vennligst dobbeltsjekk at dere 

har samtykket i bildedeling inne 

på appen.  

 

 

 

 



Språksprellgjengen holder med rim og har vært på rimjakt i 

Siljeskogen. Det var en spennende tur, vi fant både bein og 

blod. Noen trodde det var troll i skogen. Utfra spor rundt 

blodet, tror vi det kan ha vært gaupe på jakt. Dere kan tro det 

var en spennende tur.  

Førskolegjengen holder på med bokstaver. Vi ser lesekorpset på 

nrk super. Vi har også jobbet med mål og lengde.  

 

 

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! 

Klær og utstyr:  

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 tursekken skal det være ett sett 

med skifteklær og ekstra par med 

votter. Det skal også være med 

sitteunderlag.   

Som nevnt tidligere, 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 språksprell gruppa på 

tur i nærmiljøet. førskolegruppa 

er igjen i barnehagen og har 

aktiviteter.   

Onsdag går førskolegruppa på tur 

i nærmiljøet, og 

språksprellgruppa er igjen i 

barnehagen og har aktiviteter.   

Torsdag er det førskole og 

språksprell.   

 


