
Månedsbrev november 2022 

Avdeling SØR 

Hva skjer i november? 

Dagene og ukene går unna, og november måned står for tur. Været har vært varierende. Gode, 

tynne sommerklær har blitt byttet ut med gode, varme, tjukke gensere og bukser sammen med 

gode vinterdresser.  

Små barn skal lære og ta inn utrolig mye informasjon og inntrykk de første leveårene.  

Repetisjon er bra både for tryggheten, men også for læring i et lengre perspektiv. Derfor 

forsetter vi i november med det gode arbeidet med «meg selv» og boken «Lars er Lars» av 

Svein Nyhus. Vi vil dele barnegruppen i to for å se hvert enkelt barn enda bedre, men også gi 

de enda mer omsorg og trygghet og støtte deres utforskertrang og utvikling. Vi observerer at 

barna har god omsorg og empati for hverandre i hverdagen, og hjelper og støtter hverandre.  

 

Lesekorken: 

I tillegg til å fortsette arbeidet med «meg selv», skal vi ha «LESEKORKEN» som starter den 

1. november og avsluttes tirsdag 30. november kl. 12:00. Lesekorken er en lesekonkurranse 

som vil foregå mellom alle avdelingene i Eskeland barnehage. For hver bok hvert barn leser 

ferdig hjemme, kan foreldrene/barna putte en melkekork i kurven på avdelingen. Avdelingen 

som leser flest bøker (prosentvis i forhold til antall barn) i løpet av perioden (1. - 30. 

november), vinner en premie som vi kommer tilbake til etter 

hvert. Vi har også en vandrepokal som vinneravdelingen får 

for ett år. 

 

Målet for lesekorken: 

Som nevnt tidligere skal små barn lære og ta inn utrolig mye informasjon og inntrykk de 

første leveårene. Fra spedbarnets pludring og lyder og frem til barnet utvikler et språk å 

kommunisere med, skjer det en rivende utvikling (Årsplan for Tastabarnehagene, 2022, s. 23). 

Prinsippet med lesekorken er å skape gode lesevaner hos barn, foreldre og personalet, få med 



alle familier på et felles prosjekt/konkurranse, men også øke språkutviklingen hos alle barn i 

Eskeland barnehage gjennom leseaktiviteter.  

   

I årsplanen for Tastabarnehagene samt kjernekomponentene for barnehageåret 2022/2023 er 

lek, språk og psykisk helse. I Tastabarnehagene arbeider vi for å fremme kommunikasjon og 

språk gjennom hele dagen for å møte det enkelte barn på best mulig måte, både i 

hverdagssituasjoner og i pedagogisk planlagte aktiviteter. Alle barn skal få god 

språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 

fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 23). 

Språk er nøkkelen til vennskap, felleskap, videre skolegang, kunnskap og livskvalitet.  

I tillegg viser Forskning.no til at hjernen til barna viser aktivitet når du gjør høytlesning. En 

lesestund henger derfor sammen med språkforståelse, og senere utvikling av muntlig tale 

(språk) og leseferdigheter. Høytlesning gir med andre ord et veldig godt og solid grunnlag for 

videre læring.  

I slutten av november vil vi også gå forsiktig over i juleforberedelser og desember måned. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, nå gleder vi oss…… 

 



BURSDAGER I NOVEMBER: 

• Iver – 16.11.21 (1 år)  

 

INFORMASJON: 

• Milian begynner på avdelingen 01.11.22 og da er vi full gruppe med 13 barn. 

• Mandag 7. november begynner vår nye barnehagelærer; Jenny Halleland. Hun skal 

jobbe 60% frem til sommeren. Halime vil fortsette som barnehagelærer på 

dispensasjon 40 % i denne tiden. Vi håper vi kan ha Ahmet videre som vikar 40 %for 

Halime. 

• I løpet av november vil det komme en brukerundersøkelse som vi ønsker at samtlige 

foreldre skal svare på. Det for å se hva som er bra, men også hva vi kan bli bedre på. 

• Vi begynner snart med foreldresamtaler, liste vil bli henget opp på avdelingen. 

• Det begynner å bli kaldt ute som vil si utskifting av klær og vognposer. Vil derfor be 

dere foreldre om å ta en ekstra titt for å se om barna har det de trenger av klesplagg og 

vinterposer (vognpose). 

• Gulvene er litt glatte for bare sokker. Vil derfor be foreldre om å ta med 

innesko/sandaler til de som ikke har det        

 

VIKTIGE DATOER I NOVEMBER: 

• 17 – 18. november er det planleggingsdag og barnehagen er stengt disse dagene. 

God helg.  

 

Tilbakeblikk fra oktober 

Månedene går fort og november står allerede for tur. På avdeling Sør har det vært mange 

forskjellige aktiviteter i form av maling av ulike høstbilder, samlingsstunder, lekegrupper og 

FORUT. Samtidig har vi hatt tilvenning, slik at gruppen nå begynner å nærme seg fulltallig. 

Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO om livet til 

barn i FORUTs samarbeidsland i Afrika og Asia. I år har vi lært om Biswas som kommer fra 

Nepal. 



Som vi har nevnt tidligere er det ofte dyrene som fenger på liten avdeling, spesielt med den 

aldersgruppen vi har nå. Derfor har vi lagt fokuset vårt på apekatter, geiter, krokodiller og ørn 

som man finner i Nepal. I samlingene har vi sunget sanger om disse dyrene og vi har brukt 

konkreter av dyrene og tegnbruk (Norsk Med Tegnstøtte). Historien «Monki og de høye 

fjellene» har vi brukt mye, med konkreter og tegnbruk.  

Ser man til rammeplanen fremheves det at: «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi 

skal barnehagen bidra til at barna får kunnskap om dyr og dyreliv».  Vi har repetert mye i 

disse samlingene, dette gjør vi for å gi barna mulighet til å bli kjent med sangene og dyrene. 

Samtidig gir det barna en trygghet, hvor de vet hva de kommer til når det er samlingsstund, 

det gir barna også en positiv felles opplevelse om et felles tema som de eventuelt kan ta med 

seg videre i leken. Vi ser at det er mange som er interessert i dyrelekene på avdelingen utenfor 

samlingene. Vi har sett stor progresjon i barnegruppen når det kommer til samlingene. Mange 

av barna er nå mer aktive i samlingene, de klapper med til takten, prøver å synge med der de 

kan og vi ser at samlingene er noe som skaper mye glede og engasjement blant barna. 

Det har ikke bare vært FORUT, men vi har også hatt FN kafe hvor det har vært loddsalg til 

gavetrekning, salg av kaker, og koselig mingling med foreldrene. Vi vil takke de foreldrene 

som har bidratt til FN dagen, og takk til dere andre for at dere tok dere tid til å komme! 

Som dere vet, er «meg selv» et tema vi har valgt i Eskeland, og her arbeider vi også med 

«kroppen min». Dette har vi også jobbet med på avdelingen. Vi har sunget sanger om kroppen 

i samlinger, vi har brukt kroppen til ulike formingsaktiviteter og vi legger til rette for at barna 

skal få utfolde seg med kroppen på avdelingen. Små barn bruker kroppen sin veldig aktivt i 

læring og utforsking. Vi legger til rette for at barna skal få mulighet til å bruke kroppen mest 

mulig, de bruker den i leken samt når de er rundt og utforsker. På avd. Sør er vi så heldige at 

vi har Karoline som lærling. Hun har hatt hinderløype med barna, og vil gjenta dette flere 

ganger. Da år de trene på over og under, balanse, kaste ertepose, krype i tunnel osv. Vi har 

flere speil rundt på avdelingen, som barna synes er veldig spennende, de får se seg selv og 

kroppen sin. Barna finner også flere fysiske utfordringer på avdelingen, med et nytt underlag 

eller på scenen med trappetrinn. Vi deler barna inn i mindre grupper og disse er en ypperlig 

arena for at barna skal få utfolde seg fysisk, med god voksenstøtte.  

Nå har vi begynt forsiktig å dele i grupper, selv om vi ikke alltid får til med bakgrunn i at flere 

av barna sover til ulike tider… Ved å dele barna inn i grupper vil dette gjøre at vi ser hvert 



enkelt barn enda mer samt at det er en fin arena for språkstimulering – hvor vi også er i en 

periode med Lesekorken.  

Sist, men ikke minst har det vært mye god lek på avdeling Sør, både inne og ute. Lek for barn 

er læring, hvor leken i Tastabarnehagene skal og har en sentral plass. Leken har en egenverdi 

og er en god lærings- og utviklingsarena som gir barnet erfaringer, utforsker, prøver ut, får 

kunnskap, utvikler fantasien og utrykker selvtillit. Dette styrker blant annet barnets mentale 

og fysiske helse og språklige og sosiale utvikling (Årsplan for Tastabarnehagene, 2022, s.11) 

 

 

 

Ha en fantastisk høst videre! 

Hilsen alle fra SØR  

Tsehai, Halime, Karoline, Ahmet, Anette, Helena og Anett 


