
 
MÅNEDSPLAN 
Juni og Juli 2022 
Sommeren er endelig her. Mai har vært fylt med forberedelser til 

17. Mai. Vi har snakket om hvorfor vi feirer 17. Mai, sang sanger, 

lagde 17. Mai kunst og øvde på å gå i tog. Vi hadde en egen 

feiring 16 mai med å gå i tog, potetløp og varmmåltid. Hipp hipp!  

Førskoledagene på skolen gikk også fint. Det var noen spente 

barn som møtte til første førskoledag, men jeg tror alle følte på 

mestring og at skole ikke var så skummelt som noen trodde. På 

forkant kom Kristine og Siv på besøk, de var sammen med oss på 

formiddagen. Vi lekte forskjellige leker sammen med dem.  

Askeladden hadde ansvar for å arrangere storungetreff denne 

måneden. Vi inviterte de andre barnehagene til Nerhaugen, til 

masse god lek. Vi avsluttet storungetreffet med is, NAM!        

Turen til Sodvinhallen var vellykket. Vi var så heldige å få besøk 

av sol denne dagen, sammen spilte vi fotball og lekte regelleker. 

Vi satser på en siste sodvintur dette barnehageåret i løpet av 

juni. Vi gleder oss! 

Den første uka i juni får vi besøk av 7 elever fra 9. trinn på Sodin. 

De skal ha praksisuke sammen med oss.   

Petter har sine siste arbeidsdager på juni. 14 juni er hans siste 

arbeidsdag i Grøtnes barnehage, vi kommer til å savne han. Vi 

ønsker han lykke til i Sætra idrettsbarnehage i Trondheim.  

På juni og juli kommer vi til å ha fokus på overgangen fra Sol til 

Askeladden.  

Barnehagen er stengt i uke 29, 30 og 31. Uke 28 og 32 er åpen for 

barna som er påmeldt. 15. August er det planleggingsdag, og nytt 

barnehageår starter 16. August. 

 

 

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 ! 

 

 

 

 



Vi ønsker alle en riktig god sommer, og gleder oss til vi sees 

igjen.  

Og til førskolebarna, lykke til på skolen!  

Kom gjerne og si hei til oss, hvis vi møtes        

 

 

 

 

 

 

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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