
Månedsplan 

 
 
Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt, barnehageåret 

tar snart slutt. 

 

 Tre av barna som har gått på måne dette barnehageåret skal 

videre til askeladden fra uke 32. Mens avdelingen vår blir beriket 

med nye barn fra både stjerne og barn som ikke har begynt i 

barnehagen enda.  

 

Maren Karlsnes er barne -og ungdomsarbeider, og hun skal 

begynne å jobbe på måne fra uke 32. 

Hun har jobbet på avdeling stjerne tidligere. Vi glede oss til å få 

henne med i teamet vårt! 

 

 

 
  

  

 

 

 

Juni 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  
Sommerferie! 

 

 

 

 



Nytt liv  

I mai har vi plantet frø og fått en større forståelse av hva som skjer 

fra frø til plante. Ved å plante ett solsikkefrø i en pose med bomull 

fikk vi se hvordan rota formerte seg nedover i posen. Prosjekt solsikke 

er et prosjekt som skal følge halve barnegruppa vår over tid, der de 

skal åpne opp blomsten for å finne ut hva som skjuler seg på 

innsiden av blomsten. «Kan æ få smak på frøet?» Ja, det kan du 

faktisk!  

Små barn utforsker verden igjennom munnen, vi hører stadig vekk at 

barna har ett ønske om å smake på det vi skal utforske, selv om det 

ikke er mat. Kanskje vi til og med kan lage mat av frøene til solsikken 

i barnehagen? 

  

Insekter er også ett naturlig samlingspunkt for mange av barna på 

vår avdeling nå om våren. Sammen leter de under steiner, i kriker og 

kroker, for å finne små kryp de kan utforske og studere. Vi er opptatt 

av at insektene skal bli tatt godt vare på, det er mye omsorg og 

empati som kommer til syne når vi skal beskytte små levende vesen. 

Vi fant blant annet en nattsvermer som var litt skadet slik at vi måtte 

passe på den. «Like han honning da?» Dette måtte vi finne ut, og vi 

fant ut at det smakte godt vi også.  

 

 

Klær og utstyr 
Solkrem og solbriller/solhatter. 

Smør barna før de kommer i 

barnehagen, vi smører ved 

behov utover dagen. 

Ta med lettere klær. Shorts/kjole, 

solhatt. 

 

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. 

 

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 

   
 

 

 

 


