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Konstruksjonsleik: Vi på «Månebasen» har fått 

øynene opp for bygging og ulik bruk av klosser og 

kasser. På foreldremøtet fortalte vi om et barn 

begynte å snakke 

om skyskraper og at 

det førte til et 

kjempefint 

samarbeidsprosjekt 

med 2 barn. Dette 

har i etterkant ført 

til at flere av barna 

på avdelinga har fått 

øynene opp for konstruksjonsleik og ulik bruk av 

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«MÅNEBASEN» I MARS? 

 
 

 
Diverse informasjon 

 

Barne- og ungdomsarbeidere 

Cathrine Lervik 

Maren Karlsnes 

Wenche Oddan 

Marit Gisvoldløkk Jørgensen 

Hanne Sporild 

Assistent 

Heidi Kvernstad 

Barnehagelærer 

Mette Iren Dromnes 

Pedagogiske ledere 

Tonje Kristin Haugen Sandvik 

Helene Væge Hansen 

Sissel Røstvold Lian 

Vikar 

Emilie Wærdahl 

Aurora Bergdal 

Den ene bygger 

mens den andre tar 

en ekstra titt på 

arbeidstegninga 



materialene vi har på grupperommet. Det bygges høye tårn, små hus og noen ganger kan vi 

få plass til kroppen vår inni. Det er mye kreativ bruk av ulike leiker. Det som er så fint med å 

ha et rom fullt av udefinerbare ting er at bare fantasien setter grenser, og at barna kan 

tilføre de mer definerbare leikene etter ønske og behov. Det blir spennende å se hva som 

skjer framover her 😊  

 

Påske: Det er naturlig å ha litt om påske nå. Vi har 

hatt flere fine samlinger med bøker om vår og 

påskekyllinger samt sangen som står nederst på 

månedsplana her.  

 

 

HIPP HURRA FOR ERLE SOM FYLLER TO ÅR I APRIL  

Cathrine har sin siste arbeidsdag hos oss fredag 29.04. Da starter hun på Holla. Vi ønsker deg 

masse lykke til, men vi kommer til å savne deg  

Vi er skikkelig glade for å kunne fortelle at Aurora Bergdal kommer til å være vikar i Cathrine 

sin stilling fra og med 01.05 og ut barnehage året. Velkommen til oss  

 

Vi starta mars med en vellykket morsom pysjamasfest 

for hele Sol&Måne basen med dans, leker og god mat 

😊  

To felles-turer sammen med Askeladden hadde vi på 

mars, til Høgåsen og Sodvinhallen der vi har vært hele 

dagen på tur. Dette er med på å skape relasjoner på 

tvers av avdelinger og aldersgrupper. Vi blir godt kjent med de ansatte på alle avdelingene 

som et ledd i overgangen til Askeladden etter sommerferien. Vi har hatt supre turdager med 

mye fysisk aktivitet, lek og mestring. Vi gikk en tur rundt i Ånesøyan for å se på «leseløypa» 

HVA HAR VI GJORT PÅ 

«SOL-BASEN I MARS? 



biblioteket har satt opp med tekster knyttet til tema våren. Spennende å oppleve nærmiljøet 

rundt oss. 

I språksprell har vi startet med tema «Stavelser». Vi har klappet stavelser i alle navn, vi har 

klappet stavelser i forskjellige ord og på tulleord. Hvor mange klapp er det i navnet mitt?  

«Bøtteknotten» har lånt oss bøtta si for å samle ordene i, og bøtta til «Bøtteknotten» dukka 

også opp på turdag. Vi har også laget påskepynt, og snakket om «Hva er påske?» Påskeegg! 

Var det første barna tenkte på.  

Steg for steg har vært på turdag til både Høgåsen og Fagerlia. De har samlet naturmateriale 

til å lage påskepynt av, mye rollelek og undring på tur med 2018-gjengen. Interessen for 

maling og å skape ting har vært i fokus nå før påske, og er noe de kommer til å ha mer av 

fremover. I steg for steg har de snakket om hvordan vi kan dele på f.eks leker. Hva gjør jeg 

om noen har noe jeg vil ha? Hva kan jeg gjøre om jeg kommer borti noen?  

  Er det her du bor «Bøtteknotten?» 

      Vi har sett etter vårtegn. Hva skjer med 

skogen når snøen smelter og det blir varmere? Det kommer frem blomster, insekter og vi 

hører fuglene synge.  

 

 

                                                                  

 

 

HILSEN ALLE OSS PÅ SOL&MÅNE       

Tirsdag 19.04 er det 

planleggingsdag. 

Barnehagen er 

stengt denne dagen. 


