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Evaluering av 

måneden som 

har gått 

 

Da var september måned over, og det har vært en fin måned med mye flott 

høstvær som vi har benyttet til å være mye ute i. Kjekke turer i nærmiljøet 

har det også blitt, og det er en flott gjeng å ha med på tur.  

I løpet av måneden har vi begynt på arbeidet med å skape et godt 

psykososialt miljø på avdelingen. Vi har blant annet hatt barnemøter hvor 

vi har blitt enige om seks trivselsregler vi vil følge på Turkis, og da vi 

delte barna inn i smågrupper fikk barna selv velge navn på gruppene sine. 

Det eneste vi voksne bestemte var at alle på gruppen måtte være enige om 

navnet. Hver uke har vi to barn som er solskinnsvakter på avdelingen. 

Deres oppgave er blant annet å hjelpe de voksne med ulike gjøremål, og 

så får de gå først i rekken på tur. På denne måten sikrer vi at alle barna får 

være med og får hver sin uke med litt ekstra fokus på seg selv. Arbeidet 

med det psykososiale miljøet er ikke noe vi er ferdig med selv om vi nå 

går inn i en ny måned, men er noe vi vil ha med oss som en rød tråd 

gjennom hele barnehageåret.  

I uke 38 hadde vi brannvernuke med mange kjekke aktiviteter som 

samling med Bjørnis, tegning, nødnummer-sangen, logojakt og «Kim`s 

lek». Barna viste stort engasjement gjennom hele uken, og var i tillegg 

opptatt av hvordan de kunne forebygge brann hjemme. Brannøvelsen vi 

hadde gikk veldig fint, og alle gjorde det de skulle. Fredag 23. september 

markerte vi tegnspråk-dagen med en språkløype på baksiden i 

barnehagen. 

Tusen takk for godt oppmøte og engasjement på foreldremøte!  
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Tema i oktober og begynnelsen av november blir 1150 – årsjubileet for 

slaget i Hafrsfjord/samlingen av Norge til et rike. Vi skal lære om livet i 

vikingtiden og se på hvordan ting har utviklet seg fra den tiden og frem til 

i dag. 

 

Vi er nå godt i gang med aldersinndelte grupper på tirsdagene sammen 

med Magenta. Utover høsten skal 4-åringene jobbe med eventyret om de 

tre bukkene Bruse, mens 3-åringene skal jobbe med eventyret om Gullhår 

og de tre bjørnene.  

 

I forbindelse med FN-dagen skal vi gjennom hele måneden i tillegg ha 

fokus på barns rettigheter og barnekonvensjonen. Det blir en markering i 

barnehagen for barna, personalet og dere foreldre på mandag 24.oktober 

klokken 15.00 – 16.00 hvor dere kan komme å se hva vi har jobbet med. 

Mer informasjon om arrangementet kommer når det nærmer seg.  

 

Litt praktisk informasjon: 

• Telefonnummeret til Turkis er fortsatt: 957 07 869 

• Gi beskjed om barnet kommer etter 9.30 eller har fri, plutselig går 

vi på tur! 

• Husk å merke ALLE klær og sko! 

• Høsten er her og det er viktig at dere daglig sjekker at barna har 

nok skift i kurven/nettet. Bukser og sokker spesielt.  

• Husk å abonnere på nettsiden til Auglend barnehagene! 

 

Hilsen Anita, Anne Berit, Camilla og Stina 

Barnets beste først! 


