
AUGLEND BARNEHAGE 

MÅNEDSBREV RØD BASE - OKTOBER 2022                 

Evaluering av 
september: 
 

For en fin oppstart vi har hatt sammen på Rød avdeling. Vi har 

brukt de siste månedene på å bli godt kjent og komme inn i 

gode rutiner. Hver uke har vi en fast ukeplan som følges så 

lenge hele personalet er til stede og vi har en fast rytme 

gjennom dagen. Huset til barna har blitt flittig brukt gjennom 

dagen. Det prates om hvem som er på bildene og barna går selv 

bort til dem og peker på personene som er på huset. Ellers har 

vi også kommet i gang med turer i nærområdet. På turene har vi 

så smått begynt å se på hvordan naturen forandres om høsten. 

Noe annet vi har startet med på Rød er å ha 

bevegelsessamling. Under denne samlingen synges ulike 

sanger som oppmuntrer til bevegelse. Barna deltar og smiler 

godt under samlingen.  

 

Planer for oktober/ 
november: 
 
 
 
 

 
 

I oktober skal temaet på rød være høst og FORUT. Vi skal 

utforske hvordan naturen endres. Hvilke farger er det egentlig 

som er framtredende denne tiden? Hva skjer med bladene på 

trærne? Endrer været seg? Dette er spørsmål vi skal fundere på 

sammen med barna.  

 

Denne måneden skal også barna få være med på FORUT 

barneaksjon. Da skal barna få bli kjent med en apekatt som 

heter Monki og 5 år gamle Indrani. Monki og Indrani er fra India, 

og gjennom denne bamsen og jenta skal barna bli introdusert for 

hvordan andre barn har det i verden. Det skal også lages en 

dokumentasjonsvegg på avdelingen som skal illustrere hvordan 

barna har blitt kjent med FORUT arbeidet. Den 24.10 inviteres 

dere foreldre til å komme på besøk på avdelingen fra 15-16.00. 

Da kan dere få se på denne dokumentasjonsveggen.  

Hilsen Tita, Anita, Jenifer og Anne Synnøve       

  

Månedens tegn  Høst.        
                                  

Månedens 
sang/eventyr 

Høsten kommer, adjø da sommer, Apekatten Bongo, Bongo 
(Monki, Monki). 

 

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


