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Godt nytt år og velkommen tilbake   

Håper alle har hatt ei fin jul og ladet batteriene sammen med de dere er 

glade i       

 

Hva vi gjorde i desember: 

Desember måned ble fylt med baking av pepperkaker, pynte på avdelinga, 
lage julegaver til mamma og pappa, leke i snøen og bare kos. Det var flere 
dager i desember det var over 10 minusgrader, og da holdt vi oss inne. 
Barna ble fort kalde og utilpasse når det er så kaldt ute, så da er det best å 

være inne å finne på noe gøy istedenfor       
Barna var ivrige på å lage julegavene til dere foreldre, de gjorde nesten alt 
selv. 
Vi har hørt mye på musikk i desember også, julemusikk. Barna gir gode 
uttrykk for hvilke sanger de vil høre.  
Grøtnes fikk besøk av selveste Savalen julenissen, artig for både store og 
små. Han hadde med en liten klementingave til oss. Vi kom i avisen 

også       
 

 
 

 

Grøtnes Barnehagen 

Avd: Måne 

 

 

  

 

Bursdager:  

Klær: 

Nå er det godt å ha tynn ull innerst 

på kroppen når barna kommer i 

barnehagen. 

Barna skal alltid ha: 

* 2 sett med body/genser og bukse 

* 2 par sokker (tynn ull) 

* 2 truser 

* Lue, buff og votter 

* Tynn og tykk ull 

* Vinterdress 

* Vintersko og dockboots/cherrox 

* Regntøy, regnvotter og støvle 

 

Grøtnes barnehagen jobber etter 

metoden pedagogisk 

dokumentasjon. Dvs at vi observerer 

hva barna er interesserte i, og legger 

til rette for at de får leke med det de 

ønsker og som fanger interessen 

deres. Små barn lever i nuet, de 

fanges av øyeblikkene. Men 

samtidig så ser vi at de gjør de 

samme tingene om og om igjen hver 

dag. 

Hva er pedagogisk dokumentasjon?  

Det er en utforskende arbeidsmåte 

og væremåte som baserer seg på 

observasjoner, dokumentasjoner og 

ikke minst refleksjoner blant 

personalet. Det er fokus på 

prosessene og på prosjektarbeid, og 

det inneholder undring, filosofi og 

eksperimentering.  

 

 

 

 

 



 

tid på nyåret også. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva vi skal gjøre i januar:  

 

                       

 

Vi skal bli litt kjent med samefolket; flagg, mat, musikk, språk og reinsdyr. Vi tar 

ut bilder og snakker med barna rundt det. 6. februar er det samefolkets dag, vi 

feirer det med å lage mat knyttet opp imot det. 

 Kanskje noen av dere foreldre har ting vi kan se på/ta på/prøve som er 

tilknyttet samene. Så har det vært flott å få låne de noen dager. 

Vi må øve på å si hei på samisk også; BURES (nordsamisk for hei) 

 

Vi kommer også denne måneden til å jobbe med lekemiljøet, barnas interesser 

avhenger av hva som blir fremme av leker. Vi syns vi har blitt gode på dette, og 

barna liker å ha det likt over en lengre periode. Det første vi må gjøre er å ha på 

diskolyset på benken, så går de og stiller seg ved CD spilleren og «krever» 

musikk. Vi har så gode barn på Måne at hjertet vårt brenner for dem. 

Så klart blir det musikk, hele dagen er det musikk De går ikke lei de😊 

 

Vi kommer til å ta inn snø, slik at de får et godt forhold til det elementet, uten 

at de trenger å bli så kalde på fingrene sine. Kanskje de også får kjenne på det 

med sine føtter😊 

 

Solen har også snudd og vi får lengre dager både med lys og kanskje sol.                         

 
 

1.februar begynner Felix til oss, ønsker han og hans foreldre velkommen til 

oss😊 

 

Bjørnhild nærmer seg ferdig med sin utdannelse – barnehagelærer, hun skal på 

studiesamling i uke 3. Det blir leid inn en vikar for henne. 

 

 

Ta kontakt med oss hvis det er noe dere lurer på. 

Med vennlig hilsen personalet på Måne 
Ann Karin, Sissel, Bjørnhild og Maren 

 

 

 

 

Personalet: 
assistent 
Bjørnhild Stokke 

Barne- og 

ungdomsarbeider: 

Maren Karlsnes 

Pedagogiske ledere 

Ann Karin Myren 

Sissel Røstvold Lian 

 

Vikarer: 
Synnøve Lervik 

Erling Kårøy 

Emma Myklebust 

Ingrid Rødsjø 

 

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 finne Grøtnes 

Barnehage på Heim 

kommunes hjemmeside. Her 

finner du også månedsplan, 

årsplan, søknadsskjema 

m.m. 

Telefon/app: 

Ring hvis det er noe viktig, 

ellers er det veldig fint om 

dere bruker appen. 

Konfidensiell info tas på 

telefon. 

974 86 694 

 

https://www.heim.kommune.no/bakkely-barnehage.504572.no.html
https://www.heim.kommune.no/bakkely-barnehage.504572.no.html

