
Månedsplan  
November 2022 

Månebasen: 

Oktober har vært en skikkelig høstmåned, vært innom 

mange ulike værtyper. Fine dager med mye sol til dager 

med skikkelig regn og blæst. Vi har leika oss masse, blitt 

gode venner og må være i nærheten av hverandre. Vi 

trener på å være gode med hverandre og dele på 

lekene     ikke alltid like lett, men det blir bedre og 

bedre.  

Barna er veldig glade i musikk og vi lytter til og danser 

mye gjennom barnehagehverdagen vår. Vi har en liten 

høyttaler som de får holde, noe som er veldig populært. 

Vi flytter litt rundt på lekene og barna blir fort 

fortrolig med nye lekemuligheter. Det barna leker med 

er ikke alltid lekene vi har, men bokser og flasker av 

ulike slag. 

          
   Her danser barna til Sprell Levende   

 

Hva kommer vi til å gjøre i november: 

Vi kommer til å jobbe litt med maling, male for seg selv 

og et samarbeidsprosjekt.  

Slutten av måneden kommer vi til å starte så smått med 

julehemmeligheter, litt baking og litt 

smaking    Julesanger kommer vi til å ha med oss i alle 

lekesekvensene våre. 

 

 

               

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: 

Ikke fast tur dag i november. 

Trenger ikke å ta med 

matpakker på torsdager.  

Turene blir spontane og da 

ordner vi med matpakker.  

INFO: 

BARNEHAGEN ER 

STENGT 

30.NOVEMBER PGA. 

KURS OG 

PLANLEGGINGSDAG 

FOR ANSATTE. 

 

Bursdager på Sol og Måne: 

Nora 3 år 

Brian 2 år 

Grøtnes barnehagen 

Avd Måne og Sol 

 



Solbasen: 

I oktober har vi hatt fokus på lesing i barnehagen. Vi 

har observert hvem som har blitt lest for i løpet av 

dagen og fått en oversikt over hvor vi må sette inn 

tiltak. Dette for at vi sikrer at barna blir lest for i 

løpet av dagen. Vi ønsker å skape rom for lesing både 

for språkutviklingen sin del men samtidig også at barna 

kan få muligheten til å roe ned med å bli lest for.     

Vi har vært mye ute å kost oss i forskjellig høstvær. 

Barna er glad i leke å utforske med vann. Øser i kopper 

og kar og frakter vann på syklene og vanner buskene og 

gresset. Vi har også undret oss over været og høsten. 

Hvorfor faller bladene av trærne? 

November: 

Som ett resultat av observasjonene våre skal vi jobbe 

med eventyr i november.  

Vi begynner også så smått med juleforbredelser og 

julehemmeligheter i slutten av måneden.  

Det blir ikke faste turdager i november. Dere trenger 

ikke å tenke på matbokser på torsdager. Vi kommer 

tilbake til turdager igjen når det blir vår.  

 Vi vil minne om at Grøtnes barnehage er en 

trafikksikker barnehage, derfor vil vi minne dere på at 

bilen må rygges inn og stoppes når dere bringer og 

henter barn      

 

         

NB! OM BARNA VED 

MÅNE OG SOL FÅR 

VANNKOPPER, MÅ 

BARNEHAGEN FÅ 

BESKJED MED EN 

GANG! 

Pedagogene ved 

avdelingene 

Barne- og 

ungdomsarbeidere: 

Maren Karslnes 

Wenche Oddan 

Sandra Harjo Sæther 

Hanne Sporild 

 

Assistent: 

Bjørnhild Stokke 

 

Barnehagelærer: 

Kristi Stølen Bjørshol 

 

Pedagogiske ledere: 

Sissel Røstvold Lian 

Helene Væge Hansen 

Ann Karin Myren 

 

Vikarer; 

Ingrid Rødsjø 

Erling Kårøy 

Synnøve Lervik 

 

 

 

Grøtnes barnehagen 

Avdeling Måne og Sol 



                                                                

  
 

         Hilsen 

Pedagogene på Måne og Sol 

 

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 86 694 

Sol: 954 57 309 

 

 

 

 

 

Grøtnes barnehagen 

Avd. Måne og Sol 


