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Evaluering av 
september: 
 
 
 
 

Der var også september over. I september har vi jobbet med å 
skape gode relasjoner og bli kjent med hverandre på basen. 
Temaet denne måneden har vært høst. Som nevnt følger vi et 
tre dette året på rød base. Når vi har vært i uteområdet i 
barnehagen har vi studert og undret oss sammen om dette treet. 
Skjer det noen endringer? Faller bladene ned og endrer de 
farge? Vi snakker også om trær i samling, da ser vi på et bilde 
av treet våres samtidig som vi har lekt oss med noen falske 
blader i fine oransje/røde farger. Barna viser stor begeistring 
gjennom smil og latter når vi kaster bladene opp i luften og de 
daler ned igjen. Både ute og inne området i barnehagen har blitt 
flittig brukt. På denne måten blir barna godt kjent og trygge der. 
Til nå har vi også vært på en tur i nærområdet. Da tok vi turen til 
bakken bak sykehjemmet. Det er morsomt å stabbe seg opp 
bakken for så å rulle ned igjen.   
 

Planer for oktober: 
 
 
 
 

 
 

I oktober skal vi fortsette å ha høst som tema. Vi skal fortsette 
med å gjøre barna kjent med hva som kjennetegner denne 
årstiden. Det kommer til å bli gjennomført ulike estetiske 
aktiviteter i forbindelse med dette. I denne måneden skal også 
barna bli kjent med eventyret om «Bukkene Bruse». Vi kommer 
til å arrangere fast eventyrsamling en gang i uken der «Bukkene 
Bruse» blir fortalt med konkreter. Vi gleder oss til denne 
eventyrstunden.  
 
Nå begynner også husene med bilder av barna og dere i 
familien å ta form og da skal disse henges opp på veggen inne 
på basen. Vi gleder oss til å bruke husene aktivt ved å prate om 
hvem som er på bildene og bli ekstra godt kjent med hverandre 
på rød base.  
 
I oktober kommer det også til å starte to andre barn på basen. Vi 
ønsker disse barna hjertelig velkommen. Andre uken i oktober 
starter det også en vikar som heter Thea som skal være 
sammen med oss frem til november. 12. oktober kommer det to 
studenter fra barnehagelærerutdanningen på universitetet i 
Stavanger. Disse to går første året i utdanningen og skal være 
sammen med oss i to uker.   
 

Hilsen Tita, Anita og Anne Synnøve        

Månedens tegn                                
 
      
 
  
 
 

      Høst                          
 
                                                                     Bukkene Bruse                                    

Månedens eventyr Bukkene Bruse.  
 

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


