
  
Evaluering av 
september 
 

I september har vi fått bedre relasjoner til hverandre. 
Barna har blitt vant til hverdagsrutinene og livet i 
barnehagen. Vi har hatt rolige dager med fokus på god lek 
inne og ute for å bli bedre kjent.  

Vi har nå i starten hatt korte samlinger, siden det er nytt 
for de minste barna og det er ikke alle som klarer å 
konsentrere seg så lenge. Dette er en øvelse. Vi har hatt  
fokus på å lære oss alle navnene, synge kjente sanger og 
skape en opplevelse av et fellesskap. Barna har vist en stor 
interesse for samling, og flere ser frem til dette 
øyeblikket. 

Vi har hatt ulike formingsaktiviteter, barna har malt ild- og 
regnbilder.  

 
Oktober 
 
Tema: 
Høst og FN 
 

Nå har høsten startet, og det merkes at vi går mot kaldere 
tider. Finn frem vinterdressen, varme sko, en god lue og et 
par votter som kan ligge i barnets hylle. Husk å merke alt 
med navn. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal bli 
kjent med naturen, og de endringene som skjer i naturen. Vi 
vil at barna skal oppleve glede over å være ute, undre seg 
over det som skjer, og få mange gode sanseopplevelser. I 
forming skal vi male høstbilder og lage kunst til FN-dagen. 

I forbindelse med FN-dagen vil vi invitere dere foreldre til 
FN-Kafe torsdag 24. Oktober. Det vil bli servert mat og 
drikke. Mer informasjon kommer.  

 
Månedens sanger, 
regler 
 
 

Sanger: God morgen alle sammen, Når bladene faller ned, 
Epler og pærer, Bjørnen sover, Regnsang. 

Regle: Ut i skogen, hogge ved. 

 
Språksamling 
 

I språksamlingene fremover skal vi jobbe med de ti små 
vennebøkene. Her møter vi Kanin og Pinnsvin som er 
bestevenner, men som opplever at selv gode venner kan bli 
uvenner iblant. Bøkene hjelper barna med å finne metoder 
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for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. 

Gruppe 1 skal jobbe med boken om å dele. 

Gruppe 2 skal jobbe med boken om å vente på tur. 

 
Superklubben 
 

• Turnhallen  
• Lotto 
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