
 
MÅNEDSPLAN 
Mai 2022 
April har vært fylt med påskeaktiviteter. Vi har sådd karse, lagt 

påskepynt og vi har snakket om påska, og om hvorfor vi feirer 

den. Vi har vært på flere fine turer, blant annet i Labbetuss på 

storungetreff. Der hadde vi det så gøy, at vi nesten ikke hadde tid 

til å gå hjem igjen. Det var også veldig trivelig å få besøk av sol-

barna i påskeuka.  

Nå som våren er i full gang, og naturen våkner til live igjen, har vi 

god tid til å undre oss sammen om hva som skjer i denne årstida. 

Noen trenger ekstra tid til å venne seg til innsektene, mens andre 

fanger dem ivrig og undersøker dem nøye.  

Vi fant også en død mus i barnehagen en dag. Hva hadde skjedd 

med den? Sov den? Var den død? Var det Gruffalo som endelig 

hadde fanget den store stygge mus, eller var det nabokatten som 

hadde vært på jakt? Mange gode samtaler rundt musa ble det.  

 

Vi har jobbet med selvstendighetstrening blant barna. Det er 

derfor veldig artig å se hvor flinke barna er, og hvilken mestring 

det gir dem. Vi er stolte!  

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Tian Elisabeth Sæther 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Barnehagelærer:  

Petter Sødahl  

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Vikar: 

Emilie Wærdahl 

 

Kommende 

arrangementer:  

Planleggingsdag 27 mai.  

 

Bursdager: 

Hipp Hipp Hurra ! 

 

 

 

 



 

Denne måneden er det vår tur til å invitere de andre 

førskolebarna til storungetreff. Dette gleder vi oss til       

Vi holder også på å planlegge en ny sodvintur og besøksdag på 

skolen denne måneden. Vi informerer dere nærmere når det er 

bestemt når den blir.  

Vi kommer til å markere 17 mai i barnehagen mandagen før, 

med tog og 17. mai leker. Frem til da, kommer vi til å ha 

aktiviteter, og snakke om 17. mai for å få kjennskap til hvorfor 

vi feirer denne dagen.  

Fredag 27. mai er det planleggingsdag, barnehagen er stengt 

denne dagen.  

 

 

 

 

 

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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