
AUGLEND BARNEHAGENE

MÅNEDSBREV AVDELING:   Pingvinene                

Evaluering av forrige måned-
september 

«Nå er høsten her, og høsten er en liten gul mann 
som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet 
ned av trærne og tar med seg blomsters>lkene og mange av 
fuglene, og så maler han himmelen grå og mørk, og lager triste 
søledammer i veiene.»(Arild Nyquist)  
 
Nå er høsten her, også på Pingvinene. Vi har haH så mange fine 
høstdager sammen! Barna blir ikke lei seg når det er 
søledammer i veiene -eller i barnehagen. VI henter zaloen og 
lager såpebobler med magisk regnbuemønster og skum som er 
deilig å leke med.  
 
Vi har vært masse på tur, funnet høsNargede blader, noen få 
kastanjenøHer, bær på trærne og noen småkryp som enda er 
rundt om.  

4 og 5 åringene har vært en tur på Stavanger Museum og lært 
om fugler og dyr vi kan finne rundt oss, og på Mostun der vi 
fikk vite mye mer om flaggermus.  
 
Vi har fåH liH >lbakemeldinger på at det er ønskelig med mer 
informasjon, vi prøver å finne gode ru>ner for deHe. Blant 
annet har vi begynt med dagsraport som henger ved siden av 
døra vår. Der står det liH om dagen, og rekker du ikke lese den 
-kan du ta et bilde og lese hjemme. Vi henger også liH av det vi 
er opptaH av på lekeskuret, så ta gjerne en >H der. 



AUGLEND BARNEHAGENE

Auglend barnehagene 

Planer for oktober  Vi fortseHer med det store temaet «høsten» i oktober. Vi vil 
uNorske de mulighetene høsten gir for lek, læring og undring 
inne og ute. De fleste pingvinene er opptaH av småkryp, lete 
eHer mark, biller og edderkopper. Ute på tur vil vi se eHer 
høsHegn og ta med oss høstblader, kastanjer og annet 
naturmateriale som vi finner >lbake >l barnehagen og bruke 
de> lek og i formingsak>viteter.  

I forbindelse med FN-dagen den 24. oktober, så vil vi markere 
deHe på avdelingen. Vi vil bruke deHe >l en anledning å snakke 
om mangfold og >lhørighet. Vi er alle ulike, men hører sammen 
på Pingvinene.  

Irene, en av de vi har på avdelingen vår fra ressurssenteret er i 
permisjon inn>l videre. I perioden fram >l hun kommer >lbake 
så vil det være vikarer på avdelingen. Vi prøver så langt som 
mulig å få kjente vikarer, men det er ikke all>d mulig. Hvis dere 
ser nye voksne hos oss, så er det altså derfor.  

I august og september har vi delt barna i grupper for en stor 
del eHer alder. Vi voksne har jobbet ak>vt med å bli kjent med 
alle barna og deres interesser og behov. Nå ser vi at vi har bliH 
liH bedre kjent, og vil i oktober endre liH på 
gruppeinndelingen. Det vil komme nye ukeplaner på 
hjemmesiden, og når dere kommer om morgenen så kan dere 
se på dagsplanen og gruppeoversikten ved siden av døra for å 
se hva som skjer den dagen og hvilke barn som er på gruppe. 

Månedens sanger og regler: «Regn», «eplefrø» og «høsten er en liten gul mann» 
«Eplesa\ og tyggi», «Sabokoaja» «Så fint at du kom»  

Prak>ske opplysninger: Det blir foreldremøte onsdag 28.oktober kl 18.00. Det blir påmelding 
pga. mulighet for smiHesporing og det er dessverre bare en fra hver 
familie som kan komme.  

4 og 5 åringene har noen uNlukter som gjør at vi må gå liH >dlig fra 
barnehagen, følg med på månedsplanen og gi beskjed dersom det 
blir vanskelig. 


