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Evaluering av  
måneden som har gått 
 

 
 

I september har vi hatt fokuset rettet mot meg og familien min. Vi har 
hatt samtaler med barna om «Huset mitt». Husene har blitt hengt opp 
på blå avdeling så de er lett tilgjengelige for barna. 
 
I uke 38 var det brannvernuke i barnehagen. Da hadde vi aktiviteter 
rettet mot dette tema. Vi snakket med barna om brann og brannvern 
og hånddukkene Eldar og Vanja har vært på besøk i samling. Vi har 
også hørt på Bjørnis sanger. Vi hadde også planlagt brannøvelse som 
ble gjennomført 22.09.2022 
Vi hadde også en maleaktivitet relatert til dette temaet. Da fikk barna 
male ild i papir med rød, gul og oransje farger.  
 
Ellers har vi også malt regndråper som vi har hengt opp inne på 
avdelingen under en grå sky. Før denne formingsaktiviteten fikk barna 
høre på lyden av regn. 
 
Vi har også vært på tur og lekt ute i barnehagen sitt uteområde. 

Oktober 

 
 
 
 

Da er september over og vi har kommet til oktober måned.  
 
I oktober skal vi ha høst som tema. Vi skal gjøre barna kjent med hva 
som kjennetegner denne årstiden. 
Temaet høst skal vi snakke om i samling og se på hvordan de 
forskjellige fargene har forandret seg i naturen til nå. Vi skal også 
samle inn blader på tur og snakke med barna om at trærne mister 
bladene sine om høsten. 
 
Vi skal også ha dyr som tema denne måneden. Vi skal spesifikt ha 
fokus på sau denne måneden. Vi kommer til å snakke om sau i 
samling og ha fokus på dette temaet i andre aktiviteter i hverdagen. 
 
Vi kommer til å gå på tur i nærområdet og være ute i barnehagen sitt 
uteområde. 
 
Denne måneden skal vi være med på FORUT sin barneaksjon som 
handler om 5 år gamle Indrani fra India. 24.10 markerer barn og 
personal FN-dagen. Denne dagen kan foreldre komme på besøk på 
avdelingen fra 15.00 – 16.00 og se på dokumentasjonsvegg som 
barna vært med å lage. 
 
Studenter fra UIS kommer også i praksis hos oss denne måneden. De 
skal være i praksis hos oss i 2 uker. 
Husk å sjekk om barna har nok skiftetøy. 

Månedens sanger «Bæ, bæ lille lam, «Kom skal vi klippe sauen», «Bæ, bæ, bæ kan du 
si meg hvem jeg er», «Per Olsen hadde en bondegård» og «Høsten 
kommer» 

Månedens tegn            Regn:                   Høst:                        Sau:                          

                                     
 

Glede, trivsel, lekested.  
Det er Auglend barnehage det 



 
 

 


