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Naturen våkner til live, og det er veldig spennende å utforske 

naturen nå. Humler og bier er litt skumle, men for å forstå litt 

mer om hvorfor vi har de i naturen, har vi sett film og lest bøker 

om hvor viktig disse insektene er for oss. Det var virkelig 

spennende, og vi håper de blir mindre skremmende etter hvert.  

 

 

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Studenter:   

Synnøve Lervik 

Vikar: 

Erling Søreng Kårøy 

Kommende 

arrangementer:  

Planleggingsdag 14. mai, 

barnehagen er stengt.  

  

Bursdager i mars:  

 

 

 

 



Vi har også saget og snekret trafikk skilt ute. Det artigste var å 

få være med under prosessen med saginga og slå spiker, så 

dette er noe vi skal gjøre mere av fremover. Ta gjerne med 

rester dere har hjemme av materiale, rør, spiker skruer ol. 😊 

Barna setter pris på dette.  

 

 

Vi har også oppdatert tegnekroken vår. Maling, ark, tegnesaker, 

sakser, paljetter klistremerker ol. står nå fremme hele tiden, slik 

at barna kan ta i bruk skapergleden når de selv vil. Vi kommer 

til å fylle på med nytt materiale etter hvert som interesser 

endrer seg.  

 

Vi skal markere nasjonaldagen på mai. Vi er litt usikre på 

tidspunkt, men dere får beskjed om dette når det nærmer seg. 

Denne dagen serverer barnehagen pølse med brød, så det er 

ikke nødvendig å ta med matpakke til lunsjen denne dagen.  

Vi skal synge maisanger, finne ut hvorfor vi feirer 17. mai og gå i 

tog i tiden før denne dagen.  

 

                           

 

 

 

 

Kommunikasjon:   

Telefon: 97484903  

Visma flyt barnehage: på denne 

appen blir det lagt ut beskjeder 

og det blir delt bilder fra 

hverdagen vår i barnehagen.   

Klær og utstyr:  

Husk å smør barna med solkrem 

før de kommer i barnehagen, så 

smører vi ved behov. f 

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.  

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.   

 



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! 
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