
 RÅDYRSTIEN 

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

Denne uka fortsetter vi å jobbe med «den lille røde høna» og vi lager vår egen Rådyrlov. Hvordan vil vi ha det på rådyrstien? Hvordan skal vi være med 
hverandre? Hvem har ansvaret for at vi har det bra?  Kardemommeby har en, hakkebakkeskogen har en, og nå får Rådyrstien også en lov       

Vi leser om de to vennene kanin og pinnsvin: «si stopp», «bli enige», «spre glede»       
   

Storefot:  
vi jobber i trampolineboka! 

Røde fjær og Hiawata: 
lekegrupper 

 

 
Lunsj: 

Pasta bolognese 
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 

 

Uke 43 

Uka som gikk: Denne uka har dukketeateret om den lille røde høna vært i fokus. Alle har fått male og pynte 

kulisser og dukker. Noen syntes det var så gøy å male, at vi malte noen ekstra malerier til å ta med hjem og henge i 

lavvoen. Mange kjenner godt til historien nå, og forteller samtidig som fortellerstemmen. Det er gøy! Dukkene har 

vært tilgjengelig deler av dagene, slik at alle har kunnet leke med dem. Vi hadde miniforestillinger flere dager på 

rad, selv om selve forestillingen skulle være på fredag. Vi avsluttet uka med tre forestillinger med publikum, 

bukking, applaus og klapping! 

Vi har hørt på hakkebakkeskogen nesten hver dag i lunsjen. Dette skaper en rolig atmosfære hvor barna får roet 

ned. Når vi har hørt et kapittel, spør vi spørsmål om hendelser og detaljer i kapitlet. De fleste er raskt oppe med 

hånda og vil svare, og noen vet svaret, noe som gir mestring. Alle tør å prate foran hele avdelingen, og det er ikke 

så farlig om man ikke vet svaret. Da er det alltid noen andre som vet, ellers finner vi det ut sammen! 

 Vi har utforsket et nytt høsttegn denne uka: FROSTEN! 

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 

STOREFOT, Skiskole: 

Husk å registrere dere på 

skiskolen og betale for 

deres barn. Dette må 

gjøres innen 1. november.  

Foreldreundersøkelse: I 

november kjører vi i gang 

med årets 

foreldreundersøkelse! Mer 

info kommer! 


