
EKORNSTUBBEN 

 

Mandag 1.februar Tirsdag 2.februar Onsdag 3.februar Torsdag 4.januar Fredag 5.januar 

 

BARNEHAGEN/ 

FURUTOPPEN 

 

Samling om SAMER og 

REINSDYR 

 

 

 

 

 

Velkommen til Morten! 

Små og store gleder oss 

til å bli kjent med deg! 

 

BARNEHAGEN/ 

FURUTOPPEN 

 

FARGER 

Vi ser på flagget til 

samene, hvilke farger er 

det der? 

 

 

Une og Caroline på 

Forskerfrø- webinar 

12.00 – 14.00 

 

BARNEHAGEN 

 

SAMLING  OM SAMER 

 
 

Varm mat: Finnbiff-gryte 

og potetmos 

Ta med skål og skje 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi maler karnevals- 

kostymer. 

 

SAMLING OM 

SKINNVOTTEN 

 

 

Caroline og Hege på 

ped.ledermøte 

12.00 – 13.30 

 

BARNEHAGEN 

 

Dyra i skogen, og mer 

eventyr om Skinnvotten 

  

 

 

 

 

FREDAGSDISCO!! 

  

 

Uke 5 

Evaluering av forrige uke:  

Fortsatt kalde dager i Naturbarnehagen, og vi på Ekornstubben har vært 

mye inne denne uka også. Og vi har malt mye, - både mandag og onsdag! 

Disse barna elsker å male, og vi har så rolig og god kommunikasjon mens 

vi sitter og jobber. Vi har samarbeidet, og sammen har vi malt alle dyra i 

eventyret om Skinnvotten. Og håndavtrykk, mange av de! Bildene skal vi 

henge opp på veggen snart.. Musikk, dans, eventyr og bygging av tårn og 

togbane har det blitt denne uka også. Fredag var Kristin vikar, og vi fikk 

besøk av Ada som skal begynne hos oss i mars! God helg! 

 

Informasjon og beskjeder: 

• Vi begynner å forberede oss til karneval, og ber alle barn ha med 

en stor hvit/lys T – skjorte. Vi skal male vår eget karnevalgenser! 

T- skjorta må være så stor at den passer utenpå dressen.. 

• Vi deler gruppa i to de dagene vi har mulighet for det, - både til 

maleaktiviteter og turer til Furutoppen. Vi ser ann vær og føre, 

men vi håper på mer tid i skogen denne uka! 

• Velkommen til Morten, som begynner som styrer 1. februar. Vi er 

spente, og gleder oss veldig til å bli kjent med han! 


