
Månedsplan 

 
 

Vi er inne i den siste høstmåneden. Denne måneden har vi 

fått både solrike høstdager og mye regn. Været gjenspeiler 

seg i leken, der det har blitt brukt mye vann.  

 

  

 

 

November på måne  
 

 

Diverse informasjon 

Barne -og ungdomsarbeidere 

Maren Karlsnes 

Marit Gisvoldløkk Jørgensen 

Hanne Sporild  

Barnehagelærer 

Mette Iren Dromnes 

Pedagogisk leder 

Tonje Kristin Haugen Sandvik 

 

Student 

Erling Søreng Kårøy 

 

 

 

 

Kommende 

arrangementer 

Sol Angelica 4 år! 

 

Informasjon om 

foreldresamtaler kommer 

 

 

 

 

 



 Små og store prosjekter 

2017 og 2018 gjengen har starta på et prosjekt om havet, det har 

vært en del snakk om fisker, hai og krabber på avdelinga. Vi har 

snakka om forskjellige ting som lever i havet, mala på skjell og 

holder på å lage oss et «akvarium». I språksprell har vi starta med 

rime-ord, det er gøy! Eventyret om pannekaka har vi også fortalt i 

samling og på tur, med GasseVasse og HanePane. På turdagen til 

2017 gjengen forrige uke gikk vi på «Elgjakt», «Elgkjøttet» ble med 

helt tilbake til barnehagen i fryseren vår. Her var det mye 

samarbeid mellom barna, mye kunnskap som ble delt og 

engasjerte barn. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Klær og utstyr 

Sørg for at barna har varme klær 

og flere par med votter.  

 

Sjekk barnas kleskurver jevnlig og 

sørg for at de har skifteklær og klær 

til å være ute i all slags vær. 

 

I tursekkene ønsker vi at barna har 

eget sitteunderlag og små 

spisehansker. 

Fyll drikkeflaskene med vann før 

dere kommer i barnehagen. 

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 

 

Tonje.sandvik@heim.kommune.no 

Mette.dromnes@heim.kommune.no 
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mailto:Mette.dromnes@heim.kommune.no


Konstruksjonsarbeid  

Det er mye konstruksjonsarbeid på avdelingen for tiden, det bygges baner med forskjellig 

materiell.  

   

Vann 

De yngste barna på avdelingen har begynt med prosjekt vann. Barna møtes rundt vannet, det blir 

ett naturlig møtepunkt der undring og fellesskap står sentralt. Vi kommer til å se på vann i ulike 

former etter hvert som det blir kjøligere ute. Barna trekkes mot søledammene i uteleken, så vi 

måtte ta med vann inn også. 

    

I slutten av november starter vi smått med forberedelser til advent og jul.  

 

 

                                                                                                                                   

 Hilsen oss på månestua 


