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Plutselig var det november!  

Høstfesten vår var virkelig gøy! Barnehagen fikk besøk av 

prinsesser, hekser, tiger, Batman, enhjørning og flere skumle og 

artige skapninger. Både barn og voksne koste seg denne dagen.  

Vi fikk også besøk fra 1. klassen på Sodin og alle barna som gikk i 

Askeladden i fjor. Gjensynsgleden var stor, og barna fant fort 

tonen igjen. Vi håper å få til en turdag ned til skolen, for at også 

vi kan besøke dem en dag.  

 

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Tian Elisabeth Sæther 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

 

 

Kommende 

arrangementer:  

Vi starter med foreldresamtaler 

denne måneden. Ingrid og Petter 

avtaler tidspunkt med dere.  

Bursdager i oktober: 

Mathilde 5 år! 

Petter! 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 



 

Det var spente og kanskje litt nervøse barn som gikk opp til 

kjærlighetsstien for å møte de andre føskolebarna i Haugatun, 

Bakkely og Labbetuss. Flere av barna kjente noen fra de andre 

barnehagene igjennom turn, kor ol., så det tok ikke lang tid før 

barna blanda seg med de andre. Vi gleder oss til neste 

storungetreff, som blir i Labbetuss i desember.  

Sråksprellbarna er akkurat ferdig med oppmerksomhet for lyd. 

Nå skal de til med rim og regler. De har også laget litt pynt til 

halloween. Sist turdag dro de på «elgjakt». Mye kunnskap ble 

delt av engasjerte barn.  

Det nærmer seg desember, og på slutten av denne måneden 

begynner vi med litt juleforberedelser.  

 

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»  

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.   

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 har begge gruppene 

aktiviteter i barnehagen. 

Språksprellgruppa er på sol og 

måne denne dagen.  


