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Evaluering av oktober 
 
 

 
 

 
Der var oktober måned over. I oktober har vi snakket om 
høsten i samlingsstunden. Når vi har vært ute har vi også 
sett på hvordan naturen forandrer seg, at bladene endrer 
farge og at de faller ned på bakken. I oktober har vi også 
arbeidet med FORUT. Her har barna blitt kjent med 
Apekatten Monki og elefanten fra India. I 
samlingsstunden har disse to dyrene komt fram og vi har 
sunget sanger om dem. Ellers har vi også jobbet mye 
med å lage en kunstutstilling til FN-dagen. Denne dagen 
ble markert ved å ha en utstilling av verkene vi har laget. 
Dette var en fin ettermiddag. Vi har også hatt besøk av to 
studenter som har vært hos oss i 2 uker. Disse 
studentene kommer tilbake 5 uker etter jul.  

Planer for november 
 
 
 
 

 
 

 
I november skal vi fortsette å ha høst som tema. Nå skal 
vi dykke enda dypere inn i tematikken. Blant annet skal vi 
se enda nærmere på fargene som kommer frem på 
denne tiden. Vi kommer til å ha eventyrsamling på 
basen. Nå skal barna få bli kjent med eventyret om 
«Bukkene Bruse».  
 
Denne måneden kommer det til å bli gjennomført 
utviklingssamtaler. Tidspunkt for samtalene blir hengt 
opp i garderoben på tørskeskapet til rød.  
 
18. november er det planleggingsdag og da er 
barnehagen stengt. 
 
Fint hvis alle kan gå gjennom kurvene til barna å se om 
det er nok skiftetøy. Været er ganske vått for tiden og da 
trenger vi nok tøy å skifte til dersom barna blir våte. Det 
kan også være lurt at barna har votter de kan bruke ute.  
 
Vennlig hilsen  
Tita, Anita, Jenifer og Anne Synnøve  

Månedens tegn  Høst   
                                     

Månedens eventyr «Bukkene Bruse» 
 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 
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