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Da trer vi inn i november og denne måneden starter med 

Lesekorken! For dere som ikke har vært med på det 

tidligere, er det en lesekonkurranse mellom avdelingene i 

Eskeland barnehage, som foregår i samarbeid med dere foreldre. For hver bok dere 

leser hjemme sammen med barnet, legger dere en (melke)kork oppi avdelingen sin «boks». 

Melkekorkene har vi allerede samlet opp her i barnehagen. I tillegg legger vi korker for hver 

bok vi leser sammen med barna her i barnehagen. Den avdelingen som leser flest bøker i 

gjennomsnitt i løpet av perioden, vinner en vandrepokal og en bok. I tillegg vil alle 

avdelingene ta en tur innom biblioteket.  Så det er bare å lese!   

 

«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.»   

       (Rammeplan for barnehager, 2017)  

  

Mål for lesekorken er å:                             

- Skape gode lesevaner hos barn, foreldre og personalet.   

- Øke språkstimuleringen for alle barn i Eskeland barnehage gjennom leseaktiviteter.   

- Få med alle familier på prosjektet.   

- Sette ny leserekord hver uke.   

  

Vi avslutter måneden smått med juleforberedelser. I november kommer brukerundersøkelsen 

og foreldresamtaler for de som ønsker det. Tid og datoer kommer på avdelingsdøra, følg med!  

  

 

 

 

 

 

 



Tilbakeblikk på oktober  

Oktober er første høstmåned, i den forbindelse har vi hatt litt høstaktiviteter. På turer har 

barna lagt merke til at bladene skifter farge og faller ned. Vi har samlet inn og tørket blader, 

som vi har laget nydelige bilder av. Høsten bringer med seg en del arbeid, vi må sjekke 

uteområdet for sopp og koste/rake blader. Vi har vært på mange turer, hvor vi ofte har 

medbrakt varmmat som vi koser oss med nå når temperaturen synker. I naturen finner vi mye 

godt og spennende, vi har funnet masse bjørnebær, en del rare sopper, nøtter og søppel. Vi har 

hatt mye vær og vind denne måneden, men det finnes ikke dårlig vær bare dårlig klær.  

Denne måneden har også vært preget av mye sykdom, både blant ansatte og barna. Vi har fått 

testet regntøyet, hvor mye tåler det før det blir gjennomvått? Minner igjen på at regntøy må 

tas med hjem når det er vått, slik at det får tørket til neste dag.     

 

 

  



I oktober har vi jobbet med Foruts barneaksjon. Gjennom 

dette prosjektet har vi fått innblikk i hverdagen til 5 år gamle 

Biswas fra Nepal. Vi har brukt nettsiden til Forut for å finne 

formingsaktiviteter og filmsnutter fra Nepal. I samlinger har 

vi snakket mye om Biswas samt forskjellen mellom livet i 

Norge og Nepal. En av historiene handlet om snø monsteret, 

Yeti, dette falt i smak hos barna. Dette videreførte vi ved å lage vår egen Yeti, 3-åringene 

lagde den av ispinner, 4-åringene brukte kaffefilter og 5-åringene tovet. Biswas har en litt 

annerledes frokost enn det vi er vant med her, han dypper kjeks i varm 

te med melk. Da vi leste dette måtte vi jo teste for å se om det var godt. 

I samling kokte vi te, bladet med melk og dyppet kjeks, det var kjeksen 

og ikke teen som falt i smak. Moknki er har en sentral rolle i Forut, så 

han har vært på besøk hos oss, vi har også lest fortellinger om Monki 

og Biswas. Som avslutning på Forut hadde vi FN kafe med masse god 

mat og kaker, vi takker alle foreldre med bidrag og godt oppmøte.   

 

Førskolens lille hjørne  

Måneden startet med Kick off med 40 herlig barnehagebarn samlet til ulike aktiviteter på 

VBK banen. Noen av aktivitetene de fikk delta på var; drakamp, ballek, fallskjerm, hoppetau, 

kongen befaler, balansering og mye gøy. Været var ingen hindring, humøret var på topp. 

Videre har Maurslukerne vært på hermetikk museet. Her fikk alle trykke sin bokstav på papir. 

Gjengen har også vært på gresskartur, de gikk opp til Rema 1000 og kjøpte to store gresskar 

som skal skjæres ut. Der var de så heldige at de fikk komme bak kassen og fikk velge seg en 

sjokolade før turen vendte hjem. Gjennom Forut arbeid har de tovet, klippet og limt hver sin 

Yeti. Til slutt vil vi meddele at Maurslukerne får en ny lekekamerat nå i november, vi gleder 

oss til å bli kjent med han! 



  

Bursdager i november  

• 6. november fyller Kareem 3 år!  

• 22. november fyller Thor 3 år!  

  

 

 

 

Viktige datoer i november:  

• 14. november fotografen kommer  

• 17. og 18. november er planleggingsdager = Barnehagen stengt!  
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