
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 19. oktober Tirsdag 20. oktober Onsdag 21. oktober Torsdag 22. oktober Fredag 23. oktober 

 

Furutoppen 

 
Hva heter fuglen på 

sekken og finner vi den i 

fuglekassa? 

Vi tar med solsikkefrø til 

fuglene i skogen. 

 
 

 

 

 

Furutoppen 
 

Vi titter i fuglekassa og 

ser på bildene av fuglene 

til barna.  

Kan vi se noen fugler på 

fuglebrettet i skogen 

som vi kjenner? 

 

Barnehagen 

 
Fuglekarnappet utenfor 

vinduet på Ekornstubben 

skal settes i stand. Vi må 

finne pinner, vaske vindu 

og til slutt legge ut 

fuglemat. 

 

Une har plandag 

 

Barnehagen 

 
Tur i nærmiljøet. 

 

Lunsj i dag er Pasta 

Bolognese 

 

 

Barnehagen 
 

Spøkelse-eventyr om 

Spooky 

 

 
 

 

Uke 43 

Informasjon og beskjeder:  

 

• Send gjerne med litt fuglemat, brød til fuglene, som 

barna kan legge på fuglebrettet i skogen.  

• Dere har blitt satt opp på foreldresamtale i uke 44. 

Sjekk tiden og si ifra hvis det ikke passer. 

• Minner om planleggingsdagen 30. oktober. Da er 

barnehagen stengt. 

• Brukerundersøkelsen kommer i november. Mer info 

kommer. 

 

 

Evaluering: Denne uken har vi lager edderkopper av kastanjenøttene vi 

samlet. Fin edderkopper henger i vinduet vårt på Ekornstubben. En tur i 

hallen har vi vært. Der lekte vi med ball og barna kunne balansere og hoppe 

fra en bom. Barna smiler og ler og bruker kroppen når vi er i hallen. Så fikk vi 

endelig gått til Furutoppen igjen. Vi ser at ekornbarna koser seg ute i skogen 

med alle lekeapparatene, hytta og pinner, her er godt å være for liten og 

stor. Røde og grønne tanker, psykologisk førstehjelp som skal hjelpe barn å 

sette ord på sine følelser, har vi startet med. Ved hjelp av rød og grønn 

bamse snakker vi om at noen er lei seg, glad eller sint. Uka avsluttet vi på 

Furutoppen med eventyr, musikk og mat til fuglene. Ønsker dere alle en god 

helg. 
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