
Evalueringen fra september – 20: 

I september har vi fortsatt hatt fokus på tilvenning og det å bli kjent med nye barn og nye voksne.  

Barna er i gang med å finne sin plass og vi jobber med gruppe dynamikken. Vi har hatt fokus på det å trygge barna, og vi ser at det å komme seg ut av 

barnehagen og ut på tur en en fin aktivitet der barna samspiller med hverandre. Det å ha ett felles fokus, en felles opplevelse trygger barna og 

skaper gode relasjoner. Vi har hatt noen små sangsamlinger der vi har hatt fokus på sanger vi ser barna er opptatt av. Vi synger god morgen til alle 

sammen, marihøna, bæ bæ lille lam og lillepusekatt. Vi kommer til å ha en mer fastsatt samling når barnegruppen er klar for det. 

Vi har vært på mange turer i nærmiljøet, der vi har fulgt bjørnebær buskene. Vi har smakt og tatt på bærene. Vi har sett på bladene, noen faller ned 

mens andre fortsatt henger på trærene. Vi snakker litt om høsten og synger høst sang. Vi vil fortsette med marihøne prosjektet ved siden av 

månedens tema. 

 

 

 Månedens informasjon Litteratur og bøker  

Fagområde: Etikk, religion og filosofi. 

Tema: Best sammen, solidaritet og 

vennskap 

Grønt mål for barnehagen: lære om 

forskjeller i verden, hvem er du – 

hvem er jeg? 

Sosialt mål: Vi tar vare på hverandre. 

* Uke 41 er skolens høstferie  

* Foreldremøte 01.oktober kl 19-20 

 

* Bøker om vennskap og det å 

hjelpe hverandre/dele  

* Høstbøker 

 

Vi vil bruke både bøker og pc 

 

 

 

Lek og aktivitet            Viktige datoer Sosialt mål og grønt mål 

De fleste har levert inn boken min og vi skal nå begynne å se i den sammen med 

barna. Vi skal da ha fokus på familie og at vi alle er ulike.   

Formingsaktiviter med fokus på vennskap 

Eks; 

*Lagen en vennskaps ring (håndtrykk av alle barna) 

*Høstaktiviteter 

Turer i nærmiljøet 

Vennskap i sentrum, det å ta vare på hverandre og føle at en er viktig. 

* 24. okt er det FN-dag, denne vil 

vi markere med samling på 

avdelingen. 

 

• Victooria 2 år, 2 oktober 

 

 

 

Ta vare på hverandre, vise 

omsorg. 

Lære om forskjeller i verden. 

Hvem er du og hvem er jeg? 



 

 

 


