
 
MÅNEDSPLAN 
Februar 2022 

 
Januar er forbi, og vi går inn i en ny måned. Vi er godt i gang med 

både førskole og språksprell. Førskolegjengen har vært veldig 

uheldig med været på våre tur dager, så tur dagene våre har vært 

litt amputert på grunn av dette. Men vi krysser alt vi har for at 

det snur, og vi får oppleve nydelige vintervær snart! 

Språksprellgruppa har hatt fokus på sortering og former, samt 

rim og regler. Fremover skal de ha vennskap som tema, og de 

komme til å fortsette med eventyret Skinnvotten. Førskolegruppa 

har jobbet med måling- lengde, vekt og tid. Barna har målt 

høyden sin, og det blir spennende og se hvor mye de vokser frem 

mot sommerferien og skolestart. Vi kommer til å fortsette med 

dette temaet fremover. 

Det er også tid for barnesamtaler. Jeg kommer til å bruke trygg i 

sel- modellen. Sender med en link dere kan gå inn på hvis dere 

ønsker å se hva vi snakker om i barnesamtalen. BARNEINTERVJU-

SAMTALER-2018.pdf (tryggisel.no) 

Samenes nasjonaldag nærmer seg, og vi kommer til å markere 

den også i barnehagen. Frem til da, skal vi få ett innblikk i den 

samiske kulturen.  

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Tian Elisabeth Sæther 

Hanne Sporild 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

 

 

Kommende 

arrangementer:  

Samenes nasjonaldag 6 februar! 

Bursdager: 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 

http://www.tryggisel.no/filer/BARNEINTERVJU-SAMTALER-2018.pdf
http://www.tryggisel.no/filer/BARNEINTERVJU-SAMTALER-2018.pdf


Har barna noe som de ønsker å vise frem i barnegruppa, som 

kan knyttes opp til samedagen, kan de gjerne ta det med i 

barnehagen.  

 

  

Tur dagen vår i Sodvinhallen var vellykket. Vi hadde en 

fantastisk dag, men fotballspilling, løping, turning, konserter og 

masse annen lek. Vi håper vi får til en ny tur dit om ikke så 

veldig lenge. Vi hadde egentlig planlagt at førskolebarna skulle 

få besøke skolen denne dage, men pga. storm denne dagen, 

valgte vi å kun være inne. Vi satser på å få til dette senere.  

Den siste tiden har vi hatt stort fokus på selvstendighetstrening. 

det er artig å følge utviklinga og se fremgangen barna har på 

dette området. 

 

 

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»  

 

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.  



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! 

 

  


