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Glede, trivsel, lekessted.  

Det er Auglend barnehage,det. 

Evaluering av 
september 

 
 
 

 
 

 

 

Nå er både august og september over. Vi er blitt bedre kjent alle sammen på blå 
og vi er nå begynt å komme inn i rutinene her hos oss. Vi har brukt denne tiden 

på å skape trygghet og gode relasjoner på basen.  
 
Vi bruker sang og instrumenter i samling. Vi har Være-sammen samlinger med 

rengbueløven og samlinger som handler om historien om Gruffalo. 
Mandag og onsdag går vi på tur. 

Tirsdag har vi formingsdag. 
Torsdag er det fysisk aktivitet. Da tar vi f.eks frem madrass, matte, ball,tunnel, 
erterposer og rullepute. Så lager vi til en hinderløype på området utenfor blå. 

Fredag har vi være-sammen samling med fokus på vennskap, meg selv og min 
familie. 

 
Vi har hatt brannvernuke, med brannøvelse. Vi hørte på forhånd lyd av alarm slik 
at barna skulle være forberedt når alarmen gikk på ekte. Øvelsen gikk bra, alle 

ble med ut og opp på oppstillingsplassen ved soveskuret. Vi hadde håndukkene 
Eldar og Vanja på besøk. Formingsaktiviteten denne uken ble liming av 

papirbiter i rød og oransje for brann og hvit og blå for vann.  
På slutten av uka fikk alle diplom med hjem for vel gjennomført brannøvelse. 
 

Planer for oktober 

 
 

Høsten er her og fremover vil vi fortsette å se etter endringene ute i naturen. 

Utover det blir det mer Gruffalo historier og formingsaktiviteter koblet opp imot 
det. Vi har allerede begynt å lage slangen også skal vi lage musen,reven, ugla 

og Gruffalo etter hvert. Ellers er det å bruke barnehagens materiell i forbindelse 
med Være-sammen teorien, der samspill og anti-mobbing er fokus. Der har vi 
bøker/bilder og regnbueløven som vi tar frem. 

 
FN dagen markerer vi i barnehagen med at vi snakker om verden og andre barn 

i andre land. Vi har også sang og musikk som vi tar frem som handler om ulike 
kulturer og land. 
 

Månedens 

sanger 
 

Mikkel rev 

Bæ bæ lille lam 
Ormen den lange 

En elefant kom marsjerende 

Månedens tegn 
 

 

                                                                                                                             

 
         Oktober 
 


