
 
MÅNEDSPLAN 
mars 2022 
Den siste vintermåneden er over, og endelig er det vår. Februar 

har vært fylt med mye sykdom i Askeladden. Vi håper vi nå ser 

enden i det, og kan starte mars med friske barn og voksne. Mye 

sykdom har ført til at vi har delt barnegruppa litt annerledes enn 

tidligere. Vi har gått på felles turdag, språksprellgruppa har fått 

være med på førskole og noen av førskolebarna har fått være 

med på aktiviteter sammen med språksprellgjengen. Vi ser at 

dette har vært sunt for barnegruppa, da det har dannet seg flere 

lekegrupper, på tvers av gruppene. Vi har også startet å jobbe 

med overgangen fra sol/måne til Askeladden. Barn fra sol/måne 

kommer derfor til å besøke oss, og delta på aktiviteter vi har 

fremover. Dette synes både barn og voksne er gøy. Vi ser at 

barna i Askeladden er veldig flinke til å ta imot de nye på en 

veldig god måte. Noe vi er stolte over.  

Språksprellgruppa har i februar jobbet med forberedelser inn 

mot samenes nasjonaldag. Vi har jobbet med rim og regler. Vi har 

hatt fokus på vennskap, og hva en god venn er.  Vi har i tillegg 

jobbet med dramatisering av “skinnvotten”. I mars skal vi i 

språksprell fortsette jobben med Vennskap. Tema for 

barnehagedagen er “vennskap - du og jeg”. Vi skal også fortsette 

å jobbe med rim og regler i mars. 

Førskolegruppa har også denne måneden jobbet med måling- 

lengde, vekt og tid. På mars starter vi å se på tall. Hva er tall?  

 

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Tian Elisabeth Sæther 

Hanne Sporild 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Vikar: 

Aurora Bergdal 

 

 

Kommende 

arrangementer:  

Foreldremøte 2. mars kl. 19.00 i 

Askeladden.  

 

Bursdager: 

Else 

Seline 

Severin Leander 

Leander 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 



Vi håper også snøen holder seg. Førskolegruppa planlegger en 

skidag oppe i lysløypa i Haugen. Tidspunkt for dette kommer 

etter hvert.  

På februar fikk vi et lite innblikk i den samiske kulturen. Vi feira 

samenes nasjonaldag, med reinsdyrgryte. Vi var alle enige i at 

reinsdyrkjøtt var godt       

  

 

 

Barna har et ønske om en ny tur til Sodvinhallen. Vi ser på 

mulighetene rundt det. Holder dere oppdatert.  

Vi har fått ett nytt barn i Askeladden, og ønsker Elias 

velkommen i Askeladden.  

 

 

 

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! 

 

  


