
 

på Sol & Måne 

Månebasen: 

Velkommen til et nytt barnehageår til barn og foreldre 

😊Tilvenningen til nye barn og voksne er kommet godt i 

gang, og vi har heldigvis med oss godt vær i oppstarten 

av det nye barnehageåret, slik at vi også kan være ute. 

På Måne jobbes det mye med å trygge barna og det å bli 

kjent med de og deres rutiner. Vi har kort økter ute, for 

å få en avveksling før lunsj. Det er godt for barna å ha 

en fast voksen i oppstarten, da vi ser at det er godt for 

barna å ha en trygg voksen som er tilstede for de den 

første tiden.  

Vi begynner allerede i leken, ved bordsituasjonene og ved 

av- og påkledning å benevne og snakke godt med barna om 

hva vi gjør. Dette for å få språket i fokus, barna har mye 

de skulle ha «sagt» og det er spennende og lærerikt også  

for oss pedagoger å bli kjent med barna       

                                                

 

 

 

 

 

 
 

Barne- og 

ungdomsarbeidere: 

Maren Karlsnes 

Wenche Oddan 

Sandra Harjo Sæther 

Assistent: 

Bjørnhild Stokke 

Barnehagelærer: 

Kristi Stølen Bjørshol 

 

Pedagogiske ledere: 

Ann Karin Myren 

Helene Væge Hansen 

Sissel Røstvold Lian 

Vikarer: 

Ingrid Rødsjø 

Synnøve Lervik 

Erling Kårøy 

App: 

Viktig at begge foreldre 

har lastet ned appen, da vi 

kommer til å gi meldnger 

og legge ut bilder fra 

dagen til barna der. 

 

Bursdager på Måne 

Maeve 1 år på august 

Patrick 1 år på september 

 

 

https://worditout.com/word-cloud/3036460
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Solbasen: 

 

Da er vi godt i gang med barnehageåret, og vi har 

tilbrakt mye av tide ute. Vi har sett på småkryp, 

blomster, plokka bær og leika i søledammer.  

Turdag 2019-barna: Det blir fast turdag for 2019-

barna på torsdager. Ta med god tursekk med 

magereim og brystreim, sitteunderlag, matpakke og 

vannflaske. Vi går ca halv ti, hvis dere kommer etter 

halv ti, kan dere møte oss der vi er.  

Sprell levende 2020-barna: Når 2019 drar på tur, 

vil vi ha sprell levende eller annen 

musikk/danseaktivitet.  

Ellers kommer vi til å ha fokus på det som skjer rundt 

oss i naturen når det blir høst, og rett og slett ta 

ting litt som det kommer.         

Hilsen Maren, Bjørnhild, Sissel, Ann Karin, 

Wenche, Kristi, Sandra og Helene 

NB! HVIS NOEN AV 

BARNA FÅR VANNKOPPER, 

MÅ BARNEHAGEN FÅ 

BESKJED MED EN GANG! 

 

HIPP HURRA FOR LUKE 

SOM FYLLER 3 ÅR 

 

 

 


