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Evaluering av august 
 
 
 

 

 
Hei og velkommen til nytt barnehageår! 
 
Det har vært stor gjensynsglede blant store og små, og veldig 
kjekt å se alle dere foreldre igjen. De to nye guttene våre fra 
Blå har blitt godt tatt imot av vår gode gjeng, og vi er så stolte 
over hvordan de inkluderer dem i leken, hjelper dem der det 
trengs, og virkelig viser hva det vil si å være en god venn. 
 
I August har vi jobbet med å komme tilbake i rutinene igjen, 
skape trygghet, og vi har vært en del ute og kost oss i det fine 
været. 
 

Planer for september 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
I september skal vi starte opp med nytt tema. Barna viser stor 
interesse for verdensrommet, og derfor kommer vi til å ha 
dette som tema over en lengre periode. Etter planen skal vi 
jobbe med dette i hvert fall til nytt år, med en pause i julen. 
Da skal vi bli kjent med planetene i solsystemet vårt, månen 
og sola og hvorfor de er så viktige for oss, stjernene og 
stjernebilder, romrakett, månelanding og Neil Armstrong. Vi 
elsker å la barna være med å styre prosjektene våre, så dette 
er kun punkter på det vi ønsker å ha med, så lar vi barna lede 
vei! Vi gleder oss! 
 
Vi går nå inn i høstmånedene, og da blir det naturlig for oss å 
være mye ute og se på naturen, se på de flotte fargene, og 
samtale om og undre oss i sammen om endringene i naturen. 
Hvor flyr alle fuglene? Hvorfor skifter bladene farge? Hva 
skjer med temperaturen? 
 
I uke 38 er det brannvern uke, og i forbindelse med dette skal 
vi ha fokus på brannvern og de andre nødetatene. 
 
Skolegruppen starter opp i uke 36. Mer informasjon om 
dette kommer på eget foreldremøte. Dette har pleid å være 
etter barnehagens foreldremøte, samme dag. 
 
Samtidig som skolegruppen pågår vil 3 og 4-åringene være 
på egne årsklubber sammen med de jevngamle på Indigo. 
Gry skal være med 3-åringene og Vegard med 4-åringene. 
Her skal de ha om Hakkebakkeskogen, og ha mange kjekke 
opplegg! 
 
 
Hilsen Vegard, Gry, Anita, Naime, Line og Ingrid  
 

Månedens sang «Jeg er en astronaut», «Planetsangen», «Høsten kommer», 
«Bæ bu sangen», «Bladene de faller ned» 

Praktisk informasjon Foreldremøte 
Onsdag 28.9, kl 19-20:30 

 


