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NOVEMBER 2021 

AVD. SØR 
I november skal vi delta på «Lesekorken.» Den starter 1. november og avsluttes tirsdag 30. 
november kl. 12.00.   
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. 
  
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, for avd. Sør, hver uke.  

   
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) 

 

I tillegg skal vi fortsette å ha fokus på høsten og gradvis bevege oss over til vinteren. Det 

skjer mye ute nå; noen dager med fint vær og noen med regn, vind og gråvær. Er vi riktig 

heldige, kan vi kanskje oppleve å få litt snø også. I denne perioden blir det en god del lek og 

moro i vanndammer ute, så sjekk at alle har regntøy som passer, at det er strikk under beina 

og at det er godt med reservetøy i skapet. Det er også viktig at alle har klær i forhold til 

variert vær og temperaturer. Nå er det også på tide å bytte til vinterpose i vognene, gjerne 

ha med en tynnere lue til å sove i. Det er også nå for tiden en god del virus og sykdommer 

ute og går, vi ber dere derfor å fortsette med vask av hender på toalettet i yttergangen ved 

ankomst. 

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser 

og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for 

at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet 

til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.»  

(Rammeplan for barnehage, 2017) 
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Viktige datoer i november 

- 1. november starter vi med “Lesekorken” 

- Barnehagen har planleggingsdager 11. og 12. november – Barnehagen er da stengt. 

- Thor blir 2 år 20. november HIPP HIPP HURRA! 

- 30. november avslutter vi “Lesekorken” 

 

 

Tilbakeblikk på oktober  
Gjennom oktober måned har vi hatt fokus på temaet høst. Ut ifra dette har vi vært ute på 

turer hvor vi har samlet rognebær og blader som har falt ned fra trærne. Dette er typiske 

høsttegn. Disse naturelementene har vi så tatt i bruk i formingsaktiviteter, hvor vi blant 

annet har malt med rognebærene.  

 

  
 

 

Bladene vi samlet ble brukt til å pynte håndavtrykks treet vårt. Turene våre er foreløpig bare 

rundt om i nærområdet til barnehagen.  Det gir turer som skaper glede og mestring i 

barnegruppen. 
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Vi feiret Vetle som ble 1 år i oktober, hipp hipp hurra! Han ble feiret med bursdagssamling 

fylt av sang og fortellingen om “De tre bukkene Bruse”. 

 

  
 

Det hender at vi møter på småkryp både inne og ute, noe som er svært spennende å få 

utforske, det er alt fra fluer, bier, edderkopper osv. Dersom vi finner dem inne på avdelingen 

tar vi dem gjerne frem og studerer hvilket dyr det er, hvor mange bein den har, hva spiser 

den og kan den fly? Før vi så slipper dem ut.  

 

” Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og 

 få ny innsikt. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp 

 om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre”  

(Rammeplanen for barnehage 2017). 
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Forut har også hatt stor plass i oktober måned, gjennom sang og fortellinger har vi blitt kjent 

med Indrani og Monki. Vi har hatt størst fokus på dyrene i fortellingene, gjennom sanger om 

dyrene fra fortellingene. Vi har også fargelagt og malt noen av disse dyrene. Vi har sett 

spennende videosnutter som handler om hvordan Indrani har det i barnehagen i India.  

 

    
 

Da Forut nærmet seg slutt for denne gang var det på tide å reise til India! Reisen startet på 

flyplassen hvor alle fikk hver sin fly- båt- og bussbillett. Etter alle hadde fått billetten var det 

påstigning i flyet til kaptein Michael, her ble vi tatt imot av flyvertinner som viste oss til 

setene våre. Etter at vi tok av fra rullebanen, ble vi servert saft.  

 

  

  
 

Etter en lang og fin flytur landet vi endelig i India, fra flyplassen måtte vi først ta buss 

deretter måtte vi på en liten båttur, før vi var i land og hadde en liten samling. Samlingen 

besto av sang og dans. I tillegg var det sang om buss og sang om båt underveis på turen. 
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Som en avslutning på Forut prosjektet hadde vi fellessamling. Under fellessamlingen hadde 

hver avdeling et innlegg. Vi fikk et siste møte med Monki, sang sanger om dyr som bor i India 

og til slutt bidro vi med dans til sangen Rice and curry. Til lunsj fikk vi rice and curry og indisk 

brød, noe som falt i smak hos de aller fleste! Vi arrangerte også kafé med loddtrekning for 

foreldrene. Gjennom FN-kafe opplevde vi et godt samarbeid med foreldre gjennom bidrag til 

premier, rydding, baking og kake- og loddsalg. 
 

“Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Barnehagen 

 skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale 

 og internasjonale perspektiver” 

(Rammeplanen for barnehage, 2017) 

 

  

  
 

Utenom temaarbeid, turer og formingsaktiviteter har vi masse god lek både inne og ute her i 

barnehagen! Gjennom leken skapes det vennskap, vi lærer av og med hverandre, vi får 

kommunisere og blir kjent med alle de ulike følelsene vi har. Leken er med på å skape 

forståelse, vennskap på tvers av alder, og utjevner språklig- og kulturelle ulikheter.   
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“Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

 Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og  

 engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre”  

(Rammeplan for barnehage, 2017) 

 

Det er til barnets beste at vi skaper rom og tid for lek i barnehagen. Vi prøver også å få lagd 

fine og innbydende lekesoner inne på avdelingen for å skape rom for enda mer lek. Gjennom 

å forme rommet fremmer vi et inkluderende lekemiljø hvor alle kan delta og erfare lek. Etter 

hvert som vi ser at det trengs endringer i utformingen på rommene, flytter vi litt rundt på 

ting og møbler. Dette for å tilrettelegge for at leken skal fortsette å utvikle seg.  

 

   

  
 

Med vennlig hilsen Halime, Tsehai, Silje, Anett og Mariann   


