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Velkommen november! Da er vi inne i siste høstmåneden. Den 

fineste tida på året nærmer seg, nemlig advent og jul. I slutten av 

denne måneden kommer vi til å begynne å jobbe mot jul, og alt som 

følger jula med! Vi gleder oss.  

 

 

Personalet på Askeladden  

Barne- og ungdomsarbeider:  

Aina Moe  

Marit Jørgensen 

Viktoria 

Assistent:  

Torild Kårøy  

Heidi Kvernstad 

Pedagogisk Leder:  

Ingrid Lyngstad  

Vikar: 

Synnøve Lervik 

Erling Kårøy 

 

Kommende 

arrangementer:  

Foreldresamtaler, Ingrid 

kontakter dere for å avtale 

tidspunkt 😊 

Bursdager: 

Gratulerer alle pappaene med 

farsdag!  

 

Hipp Hipp 

Hurra ! 
 

 

 

 



I oktober har vi feiret brannvernuke, med ett besøk på 

brannstasjonen. Der fikk vi møtt Bjørnis! Stor stas.  

Vi har hatt tema høst, og snakket mye om hva høst er og hva 

som skjer i naturen på høsten. Vi har også vært på 

søppelplukking-tur, der vi plukket søppel i nærmiljøet. Vi fant 

bokser og flasker, som vi gleder oss til å pante. Kanskje vi får 

nokk penger til å kjøpe oss noe fint? Vi må på flere slike turer. 

 

 

 

I Askeladden kommer vi til å ha stort fokus på språk fremover. Å 

utvikle et språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. 

Språket gir fellesskap med andre mennesker og gir oss identitet 

og tilhørighet i samfunnet vi lever i. Språk er et redskap for 

tenkning. Språklige og kommunikative ferdigheter har også 

betydning når barn etablerer vennskap. 

Storungetreff starter på igjen. Da møter vi alle barna som skal 

starte sammen med oss på skolen, fra Haugatun, Labbetuss og 

Bakkely. Første treff blir 7. november i Kjærlighetstien. Vi 

ønsker at alle førskolebarna møter til 9.00 denne dagen. 

Vi fortsetter å jobbe intensivt med små lekegrupper, der barna 

har «barnas valg». Da får de velge seg en aktivitet/lek, og vi 

bytter underveis.  

Det er også tid for foreldresamtaler. Ingrid kontakter avtaler tid 

med alle i løpet av november.  

Har dere spørsmål eller tips og råd til oss, kom gjerne og si 

ifra. Vi er takknemlige for det!  

Hilsen damene 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.  

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 turgruppe 1 på tur i 

nærmiljøet. Turgruppe 2 er igjen i 

barnehagen og har aktiviteter.  

Onsdag er gruppa delt etter 

årstrinn, og har førskole og 

språksprell.  

Torsdag går turgruppe 2 på tur i 

nærmiljøet, og turgruppe 1 er 

igjen i barnehagen og har 

aktiviteter.  

 


