
 RÅDYRSTIEN 

Mandag 16. november Tirsdag 17. november Onsdag 18. november Torsdag 19. november  Fredag 20. november 

 
Nå har vi base på solplassen igjen, og vi satser på å gå dit hver dag denne uken. Vi har satt opp et telt til der, slik at det går an å 
dele gruppa i to når vi skal spise og varme oss vinterstid. Det er ikke helt ferdig, så vi vil også ordne litt med dette når vi er der. 

 Vi utforsker solplassen igjen, og viser Maria rundt til plassene i nærheten: Revehiet, øya og flere andre plasser vi pleier å gå til fra 
solplassen.  

Naturen er i stadig endring nå på høsten, og vi ser om gjørmestien har endret seg mye siden sist vi gikk der. Vi ser etter flere 
høsttegn og forhåpentligvis dukker det opp noen tegn på at vinteren nærmer seg også.  Nå nærmer det seg jul, og det blir noen 

hemmelige aktiviteter fremover       
 

 
 

Grupper: 
Vi samler materiale til 

julehemmeligheter 

Storefot:  
Trampolineboka 

 

Lunsj: Laks med pasta 
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 

!!Fredagsdisco!! 

Uke 47 

Uka som gikk: Dette var en spesiell uke for oss på Rådyrstien. Ja, faktisk for oss alle i barnehagen. 

Knut Emil hadde sin siste uke som styrer i naturbarnehagen etter over 22 år som styrer. Vi fikk hatt 

en veldig fin avslutning på torsdag som var Knut Emils siste dag på jobb. Barna hadde tegnet 

tegninger og forberedt sanger og dans som de fremførte for en tydelig rørt Knut Emil. Vi på 

Rådyrstien hadde fest på onsdag også, der vi markerte at Marthe sin siste dag på Rådyrstien på noen 

måneder. Hun tar over som styrer til den nye styreren er på plass       Maria har derfor begynt å jobbe 

hos oss, og er allerede godt i gang med å bli kjent med store og små på Rådyr!  

Resten av uka har vi vært på trollhaugen. Dette var vår siste uke der før vi bytter base til solplassen!  

 

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd med klær etter vær!! 

• Vi bytter base til Solplassen 

• Husk ekstra votter i sekken! 

Storefot svømming vinter 2020:  

Mandager i uke 49, 50, 51, 52 og uke 2. 


