
 Månedsplan 

 
 

 

I januar har vi utforsket vann og is. Barna har fått en begynnede 

forståelse for hva som skjer med vannet når vi setter bokser med 

vann i ulike temperature. Noen av barna foreslo at de kunnet 

sette vannet i tørkeskapet og kjøleskapet for å se om det frøys til is.  

 

 

 

  

 Februar 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 

Erling Søreng Kårøy 

 
 

Månedens       

bursdagsbarn 
Brede 3 år! 

 

Kommende 

arrangementer 

Samefolkets dag 6 februar. Vi 

markerer dagen fredag 5 

februar.  

 

 

 

 

 

 

 



Lysere tider 

Vi går imot lysere tider, det gjør så godt! Snøen har lagt seg og det 

er så mye å finne på ute. Barna er ikke tunge å be når vi sier at det 

er på tide å komme seg ut en tur. Vi kan blant annet ake, bygge, 

makke snø, lage suppe, stå på ski og male ute. Barna får mestre 

med kroppen igjennom variert kroppslig lek der de får utvikle sine 

grovmotoriske ferdigheter og koordinasjon. Det er tungt for de små 

føttene å gå i den dype snøen, og det er både spennede og 

utfordrende å bevege seg over den glatte isen på bakken. 

 

 

Bygger snøborg 

  

Vi tok med snøen inn!                          Akebakken har blitt mye brukt 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 Solbriller kan være greit å ha i 

sekken nå som sola begynner å 

vise seg mere. Det blir sterkt lys 

når sola treffer snøen.  

 

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 

 

 



Samefolkets nasjonaldag 

Vi markerer samefolkets dag i løpet av uke 5 ved å bruker rekvisitter og fortellinger om 

urbefolkningen i samling. Vi skal se på fargene i det samisk flagget og bli kjent med den samiske 

kulturen.  

Pedagogisk dokumentasjon 

Det lille grupperommet vårt som tidligere ble brukt til spise og leserom har nå blitt gjort om til ett 

hobbyrom. På dette rommet har vi lagt frem ulike materialer, tegnesaker, sakser, lim ol.  

Når vi skal sette sammen ett lekemiljø må vi tenke over hva hensikten med endringen av miljøet er. 

På hobbyrommet står det ett rundt bord, der hensikten er at det skal være en inkluderende arena 

med plass til flere barn. Det å velge å ha ett rundt bord fremfor ett firkantet bord er med på å bidra 

til at barna skal kunne ha øyekontakt med alle de sitter sammen med, samtidig som det er plass til 

flere barn rundt samme aktivitet.  

Igjennom observasjon, dokumentasjon og refleksjon i personalgruppa skal vi finne ut hvordan 

endringene av miljøet påvirker barnegruppa og hvilke endringer vi må gjøre for å stadig kunne 

skape ett bedre leke -og læringsmiljø. Vi observerer hvordan barna tar imot miljøet ved å lytte til 

hva de sier og hva de gjør. Det nye miljøet har blitt ett sted der barna naturlig trekker seg tilbake fra 

den ellers aktive leken.  

   

Måltid = Nytt prosjekt 

Under måltidene i barnehagen får vi tid til gode samtaler. Vi undrer oss sammen og lærer oss å lytte 

til hverandre. Vi har seks barn på hvert langbord, noe som er en god øvelse for å lære seg turtaking. 

Alle må vente på tur når de skal snakke eller når det er noe de trenger hjelp til. Barna snakker mye 

om hva de har med seg i matpakken sin, hva som er likt og ulikt. Hva smaker maten din og hva 

smaker maten min? Hvorfor kan vi ikke dele mat når vi alltid får beskjed om å dele leker? Noen barn 

hadde med seg nugatti på brødskiva si, som førte til at det ble snakk om Karius og Baktus. Det ble 

spenning og engasjement rundt samtalen, og vi hørte at samtalene gjenntok seg over lengre tid. 

Pluttselig hadde barna på det andre rommet også begynt å snakke om de to tanntrollene. Vi fant 

frem boka om Karius og Baktus, såg filmen av dem og har nå begynt å leke tannlege i frileken. Det 

blir spennede å se hvor prosjektet tar veien videre.  



   

Bilder av Karius og Baktus 

  
Vi leker tannlege 


