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 Mai 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  

 
Vi kan ikke avholde fysisk 

foreldremøte i vår, men vi kan 

gjennomføre digitalt møte. Hvis 

noen ønsker det, vennligst gi 

beskjed til Sissel. 

 

 

 

 



Måneden som har vært 

Det spirer og gror. 

Gleden var stor over at vi endelig kunne gå på tur igjen. Vi trenger 

ikke å gå så langt, det er en stor verden og mye å oppdage utenfor 

gjerdet. Nå som det er varmere temperatur kan vi spise matpakken 

vår ute og være utenfor gjerdet over lengre tid. Vi er ute av trening 

når det gjelder trafikkregler, det tar litt tid å bli vant til det igjen.  

Vi skal markere nasjonaldagen i mai. Gjøre oss kjent med fargene i 

flagget, lære maisanger og gå i tog. Vi lytter til fuglesang, leter etter 

blomster og insekter. Det er alltid like spennende å finne den første 

edderkoppen etter at snøen har smeltet. Noen av barna blir veldig 

glade når det kommer snø igjen, for da kan vi makke snø. Mens 

andre spør om det aldri skal bli sommer.. Vi finner glede og sorger i 

ulike ting, det er fint å se og lære at vi kan oppleve det samme på 

ulik måte. 

 

 

 

Månedens bursdagsbarn 

Johan 4 år! 

Klær og utstyr 

Solkrem og solbriller/solhatter. 

Smør barna før de kommer i 

barnehagen, vi smører ved 

behov utover dagen. 

Været skifter raskt, ta med både 

varme og lettere klær.  

 

Vi sender kleskurvene ut i 

gangen ved behov, slik at dere 

får oversikt over hva barna 

trenger. 

 

I tursekkene ønsker vi at barna 

har eget sitteunderlag og små 

spisehansker. 

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 

Udefinerbare leker 

Vi ønsker å bruke mere udefinerbare materialer når vi skaper lekemiljø. Vi vil at det fysiske miljøet 

skal gi barna inspirasjon og mulighet til å utforske, undre seg og bruke sansene. Ett slikt miljø skal 

bidra til å fremme samarbeid og kommunikasjon og føre til både rollelek og kreativitet. Slike 

lekemiljø kan føre barn som vanligvis ikke oppsøker hverandre til å begynne å leke sammen.  

 

Dette kan for eksempel være sko, trebiter, smykker, rør, plastblomster, kasser ol. Om dere har noe 

hjemme som er ødelagt eller som dere ikke har bruk for lengre, ta det gjerne med til barnehagen. Vi 

skal lage ett leiketorg som blant annet består av slike materialer, der barna selv kan hente det de 

trenger til leken sin.  

 

 

 


