
Evaluering 

av  

August og 

september 

 

 
Da er høstens foreldremøte unnagjort. Tusen takk for 
godt oppmøte. Kjekt av så mange av dere kunne komme.  
Tilvenningen for nye barn og ny vikar på avdelingen har 
gått veldig fint.  
 
De eldste barna har tatt godt imot de fire nye.  
 
Linda, som var vikar hos oss tidligere, er nå vikar i 
Djupamyrå barnehage. I stedet har vi fått inn Rania. To 
gode vikarer begge to.  
 
Vi har vært på noen få turer de siste ukene. Kjekt for oss 
alle å endelig komme oss på tur og få noen nye 
opplevelser. Vi har vært i Åpen barnehagen, i Ulsberget 
barnehage og på Fritidsgården. Et par ganger har vi 
også tatt med matpakkene våre og spist ute. En kjekk, 
men travel gjeng å være på tur med.  
 
 
 
 

  
 
Årets tema:  
Natur, miljø og teknikk  
Fokus fram til midten av november:  
Småkryp og farger  
 
 
Mål for denne perioden: 
1. Lage oss gode rutiner  
2. Få kjennskap til historien om  
                «Den veldig travle edderkoppen» 
3. Få kjennskap til sangen 
                «Lille Petter edderkopp»  
  
4. Barna får kjennskap til edderkopper og spindelvev 
5. Barna får erfaringer og opplevelser med fargen grønn i 
oktober og blå i november.  
 
 
 
 



Bildebøker: 
Den veldig travle edderkoppen av Eric Carle  
 
 
NRKSuper:  
   
 

Tv.nrk.no      

Fantorangen  
18. Se min kjole 

Blomster små 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turmål: 
Lekeområder i barnehagens nærområder.  
Ulsberget barnehage, Åpen barnehage og Fritidsgården  
 
Vi bruker for det meste turmål med inngjerdet område denne 
første perioden med turer.  
 
Matematisk:  
Månedens farge: oktober - grønn    november – blå  
 
Begrepene stor og liten, på og ned   
 
Motorisk: 
Vi leker ute hver dag og går på tur så ofte vi får det til.  
 
Temasanger:      
(Alle sangene finner dere på youtube eller nrksuper) 

 

• Lille Petter edderkopp 

• Fantorangen 

• Bæ, bæ lille lam  

• Lille pusekatt 

• Det satt to katter på et bord  

• Mø, mø, mø X 2 Kan du si meg hvem jeg er?  
 

• Se min kjole  

• Blomster små gule, blå 
 
 
Formingsaktiviteter:  
Vi tegner og maler  
 
Fargeleggingsark med temarelaterte tegninger  

- Edderkopp 
- Spindelvev  



 

 
 
Vi lager ulike ting knyttet til temaarbeidet.  
 

Bursdager  

Uke  40 - 48 

 

 
10.10. Hipp hurra for Embla 2 år! 
  1.11. Hipp hurra for Lukas 2 år!  

 
 

Annen  

informasjon 

 
 

Gi oss ALLTID beskjed dersom ditt barn ikke kommer i 
barnehagen. 

 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere lurer på 

noe. Vi ønsker medvirkning fra dere foreldre.  

 

Enten pr telefon eller for å avtale en samtale. 

 

Vennlig hilsen  June, Gunhilde, Rania og Lene  

Språkpose  

Den veldig travle edderkoppen  

Dyrene i boka  

Katter  

Fluer og en hare  

Lam  


