
 
MÅNEDSPLAN 
September 2021 
Velkommen til nytt barnehageår, både nye og gamle i 

Askeladden. Vi har allerede rukket å bli godt kjent med de nye 

barna, og det virker som om det er ei veldig fin gruppe, i år også.  

Denne måneden begynner vi både med turdager, førskole og 

språksprell. Aina og Petter blir på språksprellgruppa (barn født i 

2017) og Ingrid, Torild, Synnøve og Tian blir på førskolegruppa.  

I år kommer vi til å samarbeide mye med sol og måne, spesielt 

med språksprell gjengen. Både på tur, når vi har språksprell og 

andre aktiviteter så kommer vi til å være sammen med dem. 

Helene, Marit og Tonje blir de voksne, sammen med Petter og 

Aina på språksprellgruppa.  

Det er tid for foreldremøte igjen, vi satser på å få møte fysisk i 

Askeladden denne gangen. Sett av onsdag 15 september kl. 

18.00! 

 

Vi ser at dette en gjeng som er veldig glade i konstruksjonslek. 

Derfor har vi hatt noen småprosjekt der vi har snekret litt. Vi 

prøvde oss på å lage oss en båt. Ta gjerne med planke rester, rør 

ol., så ser vi hva vi kan lage av det 😊  

 

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Tian Elisabeth Sæther 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Studenter:   

Synnøve Lervik 

 

 

Kommende 

arrangementer:  

Foreldremøte onsdag 15/9 

 

Bursdager i september: 

Isabell 5 år! 

Vetle 5 år! 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 



 

Vi satte også frem en gammel cd-spiller og noen skrujern til 

barna. Dette ble også til ett lite prosjekt der barna fikk 

«mekke». Det tok ikke lang tid før den var skrudd fra 

hverandre, og vi måtte frem med en ny. Det ble en populær 

aktivitet! 

 

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! 

 

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:  

Smør barna med solkrem før de 

kommer i barnehagen, så 

ettersmør vi ved behov.  

 

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. Det er også godt med varm 

drikke nå som været er kaldere.   

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.   

 

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:  

Viktig at alle har med klær som er 

tilpasset etter været, samt skotøy 

som er tilpasset forholdene. 

Ønsker dere at barnet skal ha 

tynn ull innerst, så er det fint om 

det tas på hjemme før de 

kommer i barnehagen.   

Turdager:  

I tursekken skal det være ett sett 

med skifteklær og ekstra par med 

votter. Det skal også være med 

sitteunderlag.   

Det er lov med noe godt i 

turmatboksen, som for eksempel 

kjekse eller lefse. Det er også 

godt med varm drikke når været 

er kaldt.   

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 språksprell. 

Torsdag er det førskole og 

språksprellgruppa har aktivitet i 

barnehagen.  


