
 

MÅNEDSPLAN     
Januar og februar2023 

                         
 

Godt nytt år og velkommen tilbake. Månedsbrevet denne gangen ble 

forsinka da vi har vært lite folk på avdelingen etter jul, derfor skriver vi nå 

månedsbrev for januar og februar sammen.  

Fra 23.01 starter en ny medarbeider hos oss, Marthe Stallvik Gjengstø.  

 

 

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 vi koste oss med sanger 
og fine samlingsstunder. Vi har vært en del ute og koste oss i snøen med å 
rutsje på akebrett og måke snø. Vi fikk besøk av askeladden på luciadagen 
og vi hadde nissefest i barnehagen, der fikk vi besøk av nissen. 
 
 

 

Grøtnes Barnehagen 

Avd: Måne 

 

 

  
 

Bursdager:   

 18.01. Noah 3 år 

 

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.  

 

 
 

 

 
 

Grøtnes barnehage 
Avdeling: sol 



 

tid på nyåret også. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Personalet: 
 
Barne- og 

ungdomsarbeider: 

Wenche Oddan 

Sandra Harjo Sæther 

Hanne Sporild 

 

Barnehagelærer 

Kristi Stølen Bjørshol 

 

Pedagogiske ledere 

Helene Væge Hansen 

 

Vikarer: 

Erling Kårøy 

Synnøve Lervik 

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 finner 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. 
954 57 309 

 

Hva vi skal gjøre i januar: 

Tema for januar og februar er: 

Barns møte med eventyr 

problemstillingen vår er: 

Hvordan bruke eventyr til å jobbe med inkludering i barnehagen.  

Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte. 

vi har fokus på lekemiljø, der vi skal legge til rette for god lek med inspirasjon 

fra eventyrene vi skal holde på med.  

 

 

Disse dagene skal vi markere i februar: 

 

06.02 – samefolkets dag 

15.02 – den internasjonale barnekreftdagen.  

 

 

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

Med vennlig hilsen personalet på Måne 
Wenche, Hanne, Helene, Sandra, Marthe og Kristi 

 

 

 

 

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

