
 RÅDYRSTIEN 

Mandag 12. oktober Tirsdag 13. oktober Onsdag 14. oktober Torsdag 15. oktober Fredag 16. oktober 
På lørdag var det 

verdensdagen for psykisk 
helse.  

Tema 2020:  
• Vær oppmerksom, vis 

interesse og spør mer 
Vi intervjuer hverandre og 

spør spørsmålet:  
«hva er det fineste noen kan 

spørre deg om?» 

Vi fortsetter 
med 

eventyret 
om den lille 
røde høna. 
Vi øver til 
fredagens 
teaterforestilling og jobber 

med materiale/kulisser som vi 
trenger! 

Grupper:  
Storefot: vi øver til fredagens 
teaterforestilling! Katten, anda, 
høna, grisen, brødet og mølla!  

 
Røde fjær og Hiawata: Vi maler 
ferdig kulisser 

 
Generalprøve! 

 

Vi setter opp vår egen 
Teaterforestilling! 

Den lille røde høna 

Lunsj: Laks og pasta 
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 

Uke 42 

Uka som gikk: Mandag feiret vi bursdagen til Viktor som fylte 4 år! Hurra! Vi gikk også en tur til 

tusseskogen og fant mark til gjedda. Tirsdag regnet det hele dagen, og barna så ut til å ha det 

kjempegøy med masse vannlek, selv om det ble en god del skifting! Onsdag hørte vi historien om 

den lille røde høna og vennene hennes på bondegården. Det skulle vi egentlig gjort på tirsdag, 

men det ble litt omrokkering på dagene. Vi ser fortsatt at barna bygger miniatyrlandsbyer på eget 

initiativ både i skogen og innenfor barnehagens uteområde. På torsdag ble det bygget både 

togbaner, svømmebasseng, basstuer m.m. En dugnadsgjeng i lavvoen hjalp bjørgvin med å fyre 

bål så han fikk laget mat, og ryddet opp etter lunsj og hogget ved. På fredag avslutta vi uka med 

fredagsdisco og lek i barnehagen. Før lunsj begynte storefot å lage figurer til «den lille røde 

høna». vi malte figurerne og hørte på eventyret igjen. Til uka skal vi gjøre de ferdig og øve på å 

fremføre eventyret. Hiawata og Røde fjær skal også få være med å lage       

 

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd med klær 

etter vær!! 

• Sjekk at regnbukser/utetøy er riktig 

størrelse og at strikker/knapper er på!  

• 30. oktober: planleggingsdag 

• Foreldresamtaler uke 43 og 44. 

o Lapp med tider henger på 

Rådyrdøra. Skriv dere på! 

STOREFOT:  

Fra 15. oktober 

kan dere foreldre 

registrere og 

betale for deres 

barn. Dette må 

gjøres innen 1. 

november. Mer 

info kommer i 

visma       


