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Evaluering av 
forrige måned 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Velkommen til et nytt barnehageår☺ 
Vi ser frem til et nytt og spennende barnehageår. Vi ønsker alle barna og foreldre 
velkommen til Pingvinene! Vi gleder oss til å bli kjent med dere.  
 
Ett tilbakeblikk fra sommerbarnehagen er at det har vært spennende og innholdsrike 
temauker der barna har vært med på å utforske sine kreative evner, fått rike 
opplevelser sammen med andre barna og voksne. Vi har hatt noen kjekke uker sammen 
med barna fra bygg Øst.   
 
Vi har brukt de siste ukene i august til tilvenning. Vi kommer til å bruke tiden fremover 
på tilvenning slik at alle barna får tilstrekkelig tid til å bli trygge i barnehagen. Dette vil 
fortsette ut september, der vi legger vekt på gode relasjoner, vennskap, tilknytning og 
rutinert. 

Om neste 
måned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I september er temaet: Tilvenning og Vennskap 
 
 
Tilvenning 
Hovedmål: Alle barna skal få en trygg hverdag 

Delmål: Barna skal bli kjent med rutiner på avdelingen.           
 

Vennskap 
Hovedmål: Barna skal oppleve glede ved å være sammen. 
Delmål: 

- Barna skal delta i samlingsstund og gruppeinndelinger. 

- Barna skal utvikle gode relasjoner med barn og voksne. 
 

Sosialtmål: Barna skal utvikle vennskap og gode relasjoner. 

 
For å kunne nå disse målene, er det viktig å ha faste rutiner og fast dagsrytmer. Her 
legger vi vekt på samlingsstundene som er hver dag kl 9.30. Her legger vi vekt på å 
starte samlingene med God morgen sang (fast hver dag) navnesangen, info om dagen, 
bevegelses sangr og avslutningssangen. På den måten føler ungene seg sett, trygg og 
velkommen. Vi vil også ha med oss en bok som heter «Den store boken om følelser». 
Det handler om ulike følelser vi har. 
 
Vi er opptatt av å bygge relasjon til barnet og familie. Vi jobber da etter denne modellen 
som heter «Trygghetssirkelen» 
Her er det ditt barn som er i fokus og den voksne følger barnets signaler. Voksen rollen 
er her i fokus, det vil si at vi er der for å trøste og beskytte barnet, om det trengs. Det 
er derfor vil legger vekt på 6 dager med tilvenning for nye. Og de som er på avdelingen 
fra før, skal også komme i nye rutiner. 
 
 



Auglendbarnehagene avd. Hillevåg 

Praktiske 
opplysninger 

• Husk å merke alt tøy, sko, støvler mm. 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet ikke kommer, send en sms. 

• Foreldremøte. Mer informasjon kommer 

• Minner om at vi starter med måltider i barnehagen (lunsj og fruktmåltid) fra 
1.september. Vennligst husk å ta med matpakke til frokost! 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 
 

Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 
 

 
 

 

• God morgen sangen. 

• Gikk en tur på stien 

• Ormen den lange                    

• Den store boken om følelser          
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