
  RÅDYRS TIEN 

Mandag 1. mars Tirsdag 2. mars Onsdag 3. mars Torsdag 4. mars Fredag 5. mars 

Base: Lavvo Høvding: Lovinda/Nøtteskrike 
 

Velkommen 
 Ann Kristin! 

 
Lovinda fyller 4 år!  

 
Vi feirer med popcorn 

og raketter! 

Vi går fra februar til mars! Fra vinter til vår… 
Denne uka er det skolens vinterferie, og vi ser at også noen Rådyr har valgt å ta ferie. Ei som ikke tar ferie er 

studenten Ann Kristin som skal være hos oss i uke 9 og 10. Vi blir kjent med henne og viser rundt i 
barnehagen og basene i skogen. 

 
Dette er siste uka med base i lavvoen, men vi vurderer fra dag til dag hvor vi går på tur. Vi 

prøver å komme oss mest mulig utenfor gjerdet! Kanskje vi får øye på noen vårtegn 
allerede? 

Uka avslutter vi i kjent stil med Fredagsdisco 
 Varmmat: laks med potetstappe Mari planfri Mari planfri 

Uke 9 

Informasjon og beskjeder 

• Frokost: spises i lavvo 

• I uke 9 og 10 får vi student fra barnehagelærer-utdanningen i Drammen. 

• Uke 11: storefotsamtaler – overgang barnehage/skole (Skjema legges i hylla) 

• Klær etter vær + skift i hylle og sekk! 

o Vårjakke/skalljakke 

o Regntøy og regnvotter 

o Tynnere luer og tynn buff 

Uka som gikk: Dette var uka været skiftet fra vinter til vår! Sola har varmet godt, noe 

også barna har lagt merke til. Vi har spist frukt ute et par dager, og fredag spiste vi lunsjen 

ute i solhellinga ved furutoppen       Max var ukas høvding og vi lærte mer om 

spettmeisen: Spettmeisen kan faktisk gå både oppover og nedover trestammen med hodet 

først! Også har den et svart felt over øynene. Grus og jord har smeltet frem og det er 

perfekt sølekakevær. Mye glede i å kunne lage spor og veier i grusen igjen. Vi har plantet 

om tomatplantene i nye potter, og fått låne furutoppen slik at vi har kommet oss ut i 

skogen. Storefot har begynt å finne ord til alfabetplakaten, vi fortsetter senere       

 


