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Evaluering av 

August 

 

 Da er vi godt i gang med det nye barnehageåret, og vi opplever at både 
barn og voksne har funnet seg godt til rette på Turkis.  Det har vært fire 

baser som har blitt til en base. Nå lages det nye vennskap og det er kjekt å 
se hvor inkluderende barna er med hverandre. - Veldig tilpasnings-dyktige 
ser vi også. 

  Vi er spesielt opptatt at barnet ditt skal få gode og positive opplevelser i 
naturen. Mottoet vårt er: at alt kan gjøres ute! Det betyr i praksis at vi 

følger teamet på lik linje med gruppen som er inne og har tilrettelagt 
pedagogisk aktiviteter i skogen.  
Den dagen deres barn skal på tur, er det viktig at alt utstyret er på plass.  

La barna være med å pakke sekken for da vet de hva som er i sekken og 

ting blir ikke glemt. Ha alltid skift med i sekken, også god og sunn mat og 

nok drikke.  

Når vinteren og kulden kommer, kan det være godt med noe varmt å 

drikke. F.eks. kakao, varmsaft eller Rett i koppen.  Hvis det blir 10 minus 

og snøstorm ute, så kommer vi til å bruke inne område. Vi er heldig som 

har Turkis og dramarommet som vi kan bruke.  

 Denne første uken har vært en kjekk uke. Alle på Turkis har vært på 

langtur. Der vi har fått lekt i skogen, hatt rollelek, lest bøker, hatt 

gjetteleken, hoppet tau,» oppe på loftet eller i kjelleren»-leken 

I september kommer vi til å ha fokus på å bli kjent med naturen. Når barn 

leker ute, utvikles motorikken på en allsidig måte, og alle sansene blir 

skjerpet. Naturen gir rom for alle typer bevegelser på variert måte, enten 

det er i fjæra, fjellet, i skogen eller ved vannet.  

Det er en flott gjeng vi får tilbringe dagene med og vi ser frem til et 

aktiv og opplevelsesrikt år. 
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 I september, uke 37, begynner vi også med Skolegruppen. Det kommer til 

å være på tirsdager og torsdager. Da bruker vi Trampoline- boken som 
verktøy.  
Vi har meldt oss på SuperSans der vi skal gå to ganger pr. gruppe høst og 

vår. Det er et veldig bra pedagogisk opplegg som Stavanger Museum har.  
Pr. dags dato er det Anita og Emilie som er på Hakkespett og Vegard og 

Tirill på Ekorn. Stina kommer til å rullere på disse gruppene. Til sammen 
heter vi Turkis. Det er viktig at vi er avdeling Turkis, men i grupper når 
gruppene er i aktiviteter. Vi er i en prosess, derfor er 

gruppesammensetningen ikke hogget i sten. Det er stor trivsel i gruppene, 
men også når alle er samlet. 

Vi har startet opp med barnemøter, da vi tror på medvirkning i egen 
hverdag. Her er det samtaler og diskusjoner på hvordan vi har det, og om 
hvordan veien videre skal være. Barnas innspill tar vi med oss videre i 

planleggingen.   I forhold til oppstartsamtale for de barna som er nye på 
Turkis, så kommer det snart tider for det. På grunn av smittevern så må 

det løses på en litt annen måte enn hva vi pleier - takker for at dere viser 
tålmodighet for de 

 

Litt praktisk informasjon 

• Telefonnummeret til Turkis base er: 95707869 

• Gi beskjed om barnet kommer etter 9.30 eller har fri da vi går på 
tur kl. 9.30! 

• Husk og abonner på nyhetsbrev på nettsiden til Auglend 
barnehagene. 

• Husk å merke ALLE klær og sko! 
Hilsen fra Anita, Vegard, Emilie, Trill og Stina 


