
 RÅDYRSTIEN 

Mandag 9. november Tirsdag 10. november Onsdag 11. november Torsdag 12. november  Fredag 13. november 

Trollhaugen Trollhaugen Trollhaugen Barnehagen Trollhaugen 
Storefot: 

Trekkfugler. 
Vi går igjennom hvilke fugler 

vi har på avdelingen, og 
hvilke som er 

trekkfugler/standfugler.  
 

Røde fjær og Hiawata: 
Lekegrupper 

 

Denne uken er den siste uken 
før Marthe tar over som styrer. 
Hun kommer heldigvis tilbake 
til oss når ny styrer er på plass 

      
 

Vi forbereder til Trollfest på 
Trollhaugen!  

Vi markerer siste uka til Marthe 
med en skikelig fest!  

 
Trollfest 

Vi slår ut håret og rufser det til, 
og får stemningen til å bli 

skikkelig vill! 
«hugga, bugga, huttentua! Vi 
er de tøffeste i skogen, HEI!» 
Vi danser, synger, og griller 

pinnebrøddeig! 

 
Avslutning for 

Knut Emil! 
 
 

12. november danses BliMe 
dansen over hele landet. Vi 

henger oss på! 
 

Lunsj:  
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 

Vi tar imot Maria som skal 
jobbe hos oss på Rådyrstien,  

 
Vi rydder oss ut av 

Trollhaugen for denne gang.  
 

!!Fredagsdisco!! 

Uke 46 

Uka som gikk: Denne uka startet vi i barnehagen på grunn av for mye vind til at det var trygt å gå i skogen, men allerede på tirsdag 

kom vi oss i skogen igjen. Vi har hatt flere fine dager på trollhaugen. Storefot har funnet former i skogen, tatt bilde av dem, og 

klippet ut. Vi har også vært en tur og bygget nye hus i minatyrlandsbyen. Akebakken har blitt rydda for kvist, så nå venter vi bare 

på snøen!       Det har blitt mange fine historier rundt matbordet og i lavvoen i løpet av uka. Barna får være med å lage historier 

underveis. Uka avslutta vi med fredagsdisco og bliMe-dans både på trollhaugen og i lavvoen etter vi kom tilbake fra skogen.  

Dette var også uka for årets foreldreundersøkelse. Takk til alle sammen for raske svar. Vi nådde 100% deltakelse på 72 timer, og 

dette var ny rekord!       

 

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd med 

klær etter vær!! 

• Dersom foresatte eller barn på 

Rådyrstien testes for covid-19, 

ønsker vi beskjed       


