
Månedsplan 

 
 

 

 

Påskeferien er over, det er fint å være tilbake. 

 Vi håper dere har slappet av og kost dere med de nære og 

kjære i ferien.  

 

 

 

  

  

 

  

 April 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 

 

 

 
 

Kommende 

arrangementer  

Foreldremøte: Dato kommer. 

Grunnet smittevern vil 

foreldremøtene holdes 

avdelingsvis i år også. 

 

 

 

 

 



Måneden som har vært 

Måneden som har vært har vi hatt tema om påske, ‘’små steg for 

kloden’’ og tidlig vår. Vi har hørt om påskeevangeliet og fått besøk 

av påskeharen. I samlingsstundene har vi fått høre flere nye eventyr 

der påske har vært tema. Tidligere i mars satte vi av ei hel uke der vi 

jobbet ekstra mye med miljø og kloden vår. Dette tar vi med oss 

videre i det daglige arbeidet. Hvis en voksen er uheldig og kaster 

plast i feil søppel, så får vi beskjed om at vi må ta opp plasten etter 

oss å gå og vaske det. Så her går det ikke an å lure seg unna! 

Formingsaktivitet har stått sentralt i mars, det er så gøy å skape. Vi 

hatt flere runder med toving, maling, liming og klipping. 

 

 

 

 

 

Månedens bursdagsbarn 

 

Klær og utstyr 

Ta med solkrem og 

solbriller/solhatter. 

Smør barna før de kommer i 

barnehagen, så ettersmører vi 

ved behov senere på dagen. 

Været skifter raskt, ta med både 

varme og lettere klær.  

 

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. 

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 

 

 



   
Hilsen oss på månestua 

 Det har også blitt sådd karse og tomater. Når vi skulle plukke søppel i veikantene ved barnehagen 

oppdaget vi at den var full av hestehov. Det spirer og gror, og vi leter etter insekter under bladene 

som falt fra trærne i fjor. 

  

 

Nå som det har vært ferie 

.. vet vi ikke hvilke tema vi skal jobbe med denne måneden. Vi må se hva som er barnas interesser 

når de kommer tilbake etter ei uke hjemme. Før ferien har noen av barna kommet godt i gang med 

å lese kardemomme by, noe som har gjenspeilet seg i leken. Andre barn har vist stor interesse for 

helter med superkrefter som Spider-Man, ironman og Sonic. Det blir spennende å se om noen av 

disse interessene fortsatt er aktuelle i april. Huset vårt har også blitt ett lite prosjekt, etter at noen av 

barna sammen med en voksen fant husene sine på google maps. Vi har hatt presentasjon av 

hjemmet vårt på storskjerm, der barna fikk ha hver sin presentasjon. De fortalte om ulike rom de har 

inne i huset sitt, hvem som bor der, om de har dyr ol. Vi fikk ikke gått igjennom alle husene før påske, 

så dette fortsetter vi med denne måneden.  

Det blir naturlig at våren også blir et tema nå, ettersom det er så stor forandring i naturen. Vi skal 

utforske og bruke sansene våre.  

 

 


