
 
MÅNEDSPLAN 
April 2022 
Det begynner å gå mot vår. I Mars har vi fått til to felles turdager 

sammen med avdeling sol. Den ene gikk til Høgåsen. Der tok vi 

med oss akematter, og utnyttet det vi hadde igjen av snø. Vi tok 

også med oss bålpanne og grillet. Den andre turen gikk til 

sodvinhallen. Der gikk førskolegjengen opp til skolen, og fikk blitt 

bedre kjent med uteområde der. Språksprellgjengen dro på 

oppdagelsesferd rundt sodvinhallen. Det var to turer vi følte ble 

en kjempesuksess, som vi håper å få gjentatt. I tillegg har vi feiret 

barnehagedagen; Vennskap – du og jeg. Dette ble feiret med 

nattursti og vennskapsbånd. I tillegg har vi feiret vaffeldagen. Vi 

har også fortsatt 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. Ingrid har vært nedenfor 

og hatt samlingsstund, og snakket litt om hverdagen til oss i 

askeladden. Dette for å gjøre overgangen lettere. Dette synes 

både barn og voksne er gøy. 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 mars jobbet med rim og regler.  Vi har 

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

hatt fokus på samarbeid, og hatt ulike aktiviteter knyttet til det. I 

April skal vi i språksprell jobbe med påskeaktiviteter. I tillegg til å 

jobbe med stavelsesdeling.  

 

 

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:  

Planleggingsdag 19 april.  

 

Bursdager: 

Håkon 

Morten 

Noah 

Vilde 

Aleksander 

Aina 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 



Førskolegruppa har jobbet med tall og telling. Dette kommer vi 

til å fortsette med også denne måneden. 

 

Til påskeuka(uke 15) har det vært påmelding. Viktig at dere 

foreldre henter og leverer når dere har påmeldt barnet. Dette 

for å sikre at vi er nok voksne til enhver tid. 

 

 

 

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:  

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.  
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