
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 20. desember Tirsdag 21. desember Onsdag 22. desember Torsdag 23. desember Fredag 24. desember 

 
BARNEHAGEN 

 
Julesamling og lek i barnehagen 

 
 

 

 
FURUTOPPEN 

 
Vi tar oss en siste tur i 

skogen før jul og ser hva 
som fanger interessen vår på 

Furutoppen 
 
 

Husk matpakke hver dag til 
lunsj og fruktmåltid       

 
  

 
BARNEHAGEN 

 
Ada 2 år! Vi feirer i 

barnehagen 
 

Lille julaften  
Vi koser oss i barnehagen 

med julestemning, 
pepperkaker og film 

 
Marie og Didrik 

avspaserer 
 

 

BARNEHAGEN 
STENGT 

 
JULAFTEN  

  

Evaluering: Denne uken startet med å fullføre det barna hadde igjen av julehemmeligheter. Det 
dreide seg om sansing, maling, pynting og erfaringsrike opplevelser med materialer og teknikker. I 
utetiden har det i stor grad vært matlagning med snø som har vært på agendaen. Rolleleken er noe 
som har vært i fokus disse dagene. Det har blitt lekt doktor, kokk og vi har fått bruke fantasien.  
Denne uken kom også den ganske tunge og kjedelige beskjeden om at vi skulle tilbake på gult nivå. 
Det betyr sperrebånd ute og kohorter. Det gjorde at vi måtte legge om litt planer og gjennomføre 
julebordet på en litt annen måte enn tenkt. Det som var så fint var at vi på Ekornstubben hadde et 
fantastisk fint og hyggelig julebord allikevel. Vi koste oss med julemat, julebrus og julegodt. Vi 
hørte på musikk, skålet og snakket sammen ved matbordet. Torsdag fikk vi endelig en tur til 
Furutoppen. «Hei, Furutoppen!!» ropte ungene da vi kom frem. Her ble det mye kroppslig lek og 
barna fikk utfolde seg i naturen med stor glede til tross for noe glatt føre. Peppernøttbaking måtte 
også utgå med tanke på smittevern, men vi håper å kunne få bakt litt på nyåret isteden. God helg       
 

Uke 51 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Barnehagen er stengt i romjulen og   
3. januar – planleggingsdag  
 

• Vi feirer Ada sin bursdag! Hun har 
bursdag 23. desember       

 
• Husk å gi beskjed dersom noen skal 

ta fri noen av dagene denne uken.  
RIKTIG GOD JUL 

 


