
Evalueringen fra september – 20: 

I september har vi fortsatt hatt fokus på tilvenning og det å bli kjent med nye barn og nye voksne. Skape gode relasjoner på tvers av begge avdelingene. 
Ungene har funnet sin plass og gruppedynamikken er kjempe fin. 
Vi har hatt mange kjekke samlingsstunder inne på Eplehagen med ulike poser med ulikt innhold. En pose inneholder dyr som vi synger om, og den andre har 
litt forskjellige leker som vi tryller med (Kims lek). Dette er noe som alle liker kjempe godt, og de er så gode på å huske hva som blir tryllet bort. 
Vi hadde 2 bursdagsbarn som ble feiret med bursdagssamling, krone, oppskyting av raketter og sang. 
Avdelingene har blitt ommøblert denne måneden og vi har flyttet spisebordet fra Blomst inn til Eple, og nå spiser vi alle sammen der, og så brukes Blomst til 
kun lek.  Sofaen til Blomst ble flyttet ut i garderoben og gjort om til brannbil i forbindelse med brannvernuken. Dette slo virkelig an! Det ble også lagd 

brannslukningsapparat av tomme flasker. September har vært en veldig fin måned inne på Eple/Blomt       Før høstferien hadde vi Ragnhild, elev fra Bryne 
videregående skole i praksis hos oss. Hun var i 2 uker og ble tatt veldig godt i mot av alle sammen. 

 
 

 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 - flott med 
beskjed om noen skal ha fri. 
* Foreldremøte 21.oktober kl 19 
 

* Vrimlebøkene (se og samtale) 
* Bøker om vennskap og det å 
hjelpe hverandre.  
* Høstbøker 
 
 

 

Lek og aktivitet            Viktige datoer Sosialt mål og grønt mål 

Vi  fortsette med «huset mitt», og har fokus på familie og at vi alle er ulike.   
Formingsaktiviter med fokus på vennskap 
Eks; 
*Lage vennskapsring av hender 
*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. 
* 7.oktober fyller Rikke 2 år! 
*12.oktober fyller Elias 3 år! 
*27.oktober fyller Viktoria 3 år! 

Hipp hipp hurra for de       
 
 

Ta vare på hverandre, vise omsorg. 
Lære om forskjeller i verden. 
Hvem er du og hvem er jeg? 



 

 


