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Evaluering av januar:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Da var jammen meg januar forbi allerede. Vi har hatt 
en fin måned med mange kjekke aktiviteter og turer.  
 
Vi har startet opp med temaet Kardemommeby, som 
er et fellestema for hele barnehagen, og vil vare frem 
til sommeren. Vi har sunget flere av sangene, 
introdusert de forskjellige karakterene som bor i 
Kardemommeby, også har vi malt på vinduet og sett 
litt snutter på ipaden.  
 
Vi har og fortsatt med prosjektet vårt om dyr. Denne 
måneden har vi tatt for oss kuen. Vi har vist bilder, 
sunget sanger og hørt på lyden til kuen.  
 
Fredag 27. januar hadde vi nyttårsfest i Auglend 
barnehage. Da kunne barna kle seg i finstasen, mens 
vi voksne var kledd i hvitt og sort, og var servitører for 
dagen. Det ble dekket til langbord og barna fikk 
servert en 3 retters lunsj med blant annet pølser og 
is. Vi fant også frem diskokulen og skrudde på 
musikken, slik at de som ville kunne svinge seg på 
dansegulvet. En veldig kjekk dag for alle sammen. 
 
9. januar fikk vi besøk fra 2 studenter som går første 
året på UiS på barnehagelærerstudiet. De skal være 
hos oss frem til 10. februar. 
 
Vi har vært på mange kjekke turer, og spesielt 
skogen har vært en kjekk turplass denne måneden. 
Her har vi klatret på trestubber, hoppet i gresset og 
plukket med oss blader og kongler som vi har funnet 
på vår vei.  
En gruppe fikk til og med bli med 4 års klubben til Hvit 
og Indigo på båltur til skogen. Det var utrolig stas. Da 
fyrte vi opp bål og lagde ostesmørbrød til lunsj. 
Snadder! Vi håper vi får være med dem på tur flere 
ganger fremover.  
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Planer for februar: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I februar fortsetter vi med temaet om 
Kardemommeby, i tillegg til prosjektet vårt om 
dyrene.  
 
Denne måneden skal vi bli bedre kjent med grisen. 
Hvilke lyd lager grisen, hva liker den å spise og hvor 
bor grisen er noen av tingene vi skal undersøke. 
 
Ellers skal vi også fortsette litt på temaet vinter. Vi 
frøs ned vann med farge på rett før månedsskifte. 
Disse skal vi ta opp og undersøke nærmere.  
 
Fredag 17. februar blir det karneval i Auglend 
barnehage. Da kan de barna som vil kle seg ut. Det 
vil bli fellessamling med underholdning og 
overraskelser. Også vil det bli servert noe ekstra godt 
til lunsj denne dagen.  

Månedens tegn:                                                                                                                
 
                                                                                                           

Månedens sang/regle: «Med krøllet hale» «Til karneval vi drar av sted» 

 

Gris Karneval 


