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Evaluering  
av august 
 

 
 
 

 

Hei alle sammen. 
 
Vi er godt i gang med et nytt barnehageår, og har tilvenning av 5 
nye barn. To barn fra en annen avdeling, og tre som er helt nye i 
barnehagen. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem alle 
sammen, og ser allerede fin lek og godt samspill. Vi vil i tiden 
fremover ha fokus på at barna skal bli trygge på hverandre, de 
voksne og rutinene i barnehagen.          
     
Været har vist seg fra sin beste side, og vi har vært mye ute. 
Både fremsiden og baksiden av barnehagen er kjekke plasser for 
variert lek og her plukkes også rips og aroniabær av flittige små 
hender. 
 Vi har så smått kommet i gang med forskjellige grupper og faste 
aktiviteter. Det henger en oversikt over disse i garderoben.  
Vi har hatt eventyrstund, der vi har fortalt eventyret om de tre 
Bukkene Buse. De eldste (3-6år) fikk lage fine Bukker i etterkant. 
 

Planer  
for september 
 

     
 

        
 

 

I september starter vi med et tema som handler om de fem 
sansene våre. Barna skal få mer kunnskap om smak-, lukt-, syn- 
hørsel- og berøringsansen.  
Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape 
med kroppen som utgangspunkt (Kunnskapsdepartementet, 
2017). 
 
Fredag 23. september er det den internasjonale tegnspråkdagen. 
Denne dagen skal vi selvsagt markere her i barnehagen, med 
tegnspråkaktiviteter tilgjengelig for alle avdelingene.  
 
I uke 38 er det den nasjonale brannvernuka. Vi bruker et 
undervisningsopplegg for barnehager, der vi møter Eldar og 
Vanja som lærer oss om brannvern. Det er naturlig å trekke inn 
tema om sansene våre i til brannvern også.  
 
Førskolebarna starter i førskolegruppe tirsdager fra uke 36. Det er 
i år mange barn som har siste år i barnehagen, og vil bli delt i tre 
grupper. Mer informasjon om dette kommer til de det gjelder.  
 

Tegn i fokus:                                                                                                                        

                
 

   Lukte         smake         føle             se        høre    
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Praktiske 
opplysninger: 
 
 

 
- Vi starter med smøremåltid til lunsj og frukt fra 

1.september. Egen matboks hjemmefra, dersom barnet 
skal spise frokost i barnehagen. Frokost mellom 08.00 og 
08.45.  

 
- Vi ønsker at barna har med seg en ren vannflaske i sekken 

hver dag.  
 

- Ta med yttertøy hjem til vask hver fredag, og når det er 
behov. Sjekk også kurvene for byttetøy, slik at de alltid har 
ekstra. Klær som passer årstiden – og barnet.  
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