
 

på Sol & Måne 

Månebasen: 

Da er vi kommet til oktober, og høsten er her for fullt. 

September har bydd på mange fine dager, og vi har 

vært mye ute. Nå gleder vi oss til å se hva oktober har 

å by på. 

 

Oppstart av nytt barnehageår har vært en god 

opplevelse for både foreldre, barn og ansatte. Og 

barna har blitt trygge på ansatte og de andre barna, 

og kommet godt inn i barnehagerutinene. 

Vi har hatt brannvernuke, snakket om brannbil, hørt 

sanger om Bjørnis og vi har hatt brannbil på besøk i 

barnehagen. (kommer også i uke 40) Vi har leika 

brannkonstabler og øva på å slukke brann. 

 
 

På Måne er det 2 barn som har oppstart av 

barnehagelivet sitt i oktober. Vi ønsker Solveig og 

Aksel velkommen til oss og gleder oss til å bli kjent 

med de. 

 

Hva kommer vi til å gjøre i oktober: 

Vi kommer å bruke tiden til å bli enda bedre kjent med 

barna, og vi skal fortsette å bruke tid på lek/lekemiljø, 

både ute og inne og opprette gode relasjoner. Det 

kommer til å jobbes med å være god mot hverandre, 

snakke om å være god og finne gode relasjoner mellom 

barna 

 

 

Info: 

Nå er det kaldere ute, så gode og 

varme klær er viktig å ha nå. Det 

er også godt å ha tynn ull innerst 

på kroppen når barna kommer i 

barnehagen. 

 

Tur Måne: 

Det er ikke fastsatt turdag på 

Måne, men det blir spontane 

turer hvis situasjonen tilsier det. 

 Tur Sol: 

2019-barna fortsetter med 

turer på torsdager. 

 

Brannbilen kommer til 

barnehagen torsdag kl 09.30 

i uke 40 

 

Bursdager på Sol og Måne 

Solveig 1 år på oktober 

Vetle 2 år på oktober 

Maren fyller år 

Grøtnes barnehage 

Avd Sol og Måne 



 
                                                

Solbasen: 

Vi kan se tilbake på en september med mye fin vannleik i 

og med at vi har hatt en del regn denne måneden. Sanda i 

sandkassen ble perfekt til å lage både sandslott, elver, 

bilveier og sandkaker. Vi har også hatt mange fine 

stunder sammen rundt det store grønne karet som har 

fylt med vann.  

 

 

 

I og med at vi er mye ut og at turgruppa har vært på 

skogsturer (Siljeskogen og Hundremeterskogen), blir det 

naturlig å ha litt om høsten. I og med at barna er så 

glade i å male, har vi mala mange fine høstbilder, disse 

bildene endte opp til å bli et høsttre. Kom gjerne inn og 

ta en titt på det       

        

 

 NB! HVIS NOEN 

AV BARNA FÅR 

VANNKOPPER, MÅ 

BARNEHAGEN FÅ 

BESKJED MED EN 

GANG! 

 

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 

 

 

 

Grøtnes barnehage 

Avdeling Sol og Måne 

 



I alle situasjoner i løpet av barnehagedagen har vi fokus 

på samspill, å hjelpe hverandre, snakke fint til og om 

hverandre og å ta hensyn til andre rundt oss.  

 

 

 

 

Den nasjonale brannvernuka var i 

uke 38. I Heim kommune blir den 

markert i uke 40. Vi har blitt godt 

kjent med Bjørnis gjennom sangene og bøkene hans, vi 

kommer til å fortsette med brannvern i oktober. 

 Dere kan gå inn på brannbamsen.no for mere 

informasjon om Bjørnis og brannvern       

Nå blir det spennende å se hva vi skal fylle oktober med 

      

 

Hilsen personalet på Sol og Måne 

 

        

  

Kontakt: 

Visma flyt barnehage 

 Begge foreldrene MÅ laste 

ned   appen. Her kan det 

komme viktige beskjeder, og 

direkte meldinger til dere.  Vi 

legger også ut dagbok-innlegg 

i den, slik at dere kan få 

innblikk i 

barnehagehverdagen. 

Hjemmeside: 

Dere finner Grøtnes 

barnehage på Heim kommunes 

hjemmeside. Her finner også 

månedsplaner, årsplan, 

søknadsskjema m.m. 

 

Telefon: 

Ring hvis det er noe viktig, 

ellers er det fint om dere 

bruker appen. 

 

Konfidensiell info tas på 

telefon eller be om en samtale 

 

Måne: 974 86 994 

Sol: 954 57 309 

 

Grøtnes barnehage 
Avd. Sol og Måne 


