
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 10. januar  Tirsdag 11. januar Onsdag 12. januar Torsdag 13. januar Fredag 14. januar 

FURUTOPPEN 
 
Vi går en tur på Furutoppen 
på formiddagen og ser hva 

som fanger 
oppmerksomheten vår der 

oppe!  
 
 
 
 

 
Xaviara vikar  

FURUTOPPEN 
 

Vi mater fuglene på 
Furutoppen og ser etter 

spor!  
 
 
 

 
 
 
 

Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 
 

Vi aker og går på ski i 
barnehagen  

  
 
 

 
Samlingsstund – eventyret 

«Den lille røde høna» 
 
 

Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 
 

Vi aker og går på ski i 
barnehagen  

 
 
 
 
 

Samlingsstund med fokus på 
spenning og undring 

BARNEHAGEN 

 
Eksperiment med snø, is og 

vann  
 
 
 

 
 
 

 
 

Sigrid vikar 

  

Evaluering: Vel tilbake etter juleferien var det godt å se hverandre 
igjen. Vi er tilbake i rutiner og til den hverdagen vi kjenner så godt. 
Det betyr lek, glede, vennskap, samhold, humor og mye mer. Vi har 
naturlig lekt mye sammen denne uken og bygd en del duplo på de 
kaldeste dagene. Vi har hatt samlingsstunder med fokus på eventyr 
og sang/musikk. Både formidling av eventyr og det å få synge, 
bevege seg og lytte er noe vi ser barna liker godt! Ute har det blitt 
mye lek med snøen. Vi har kastet den, trampet på den og laget mat 
av den. Noen av barna har også fått prøvd seg på ski denne uken       
Fredag ble det også litt rom for aking ettersom det kom litt mer 
snø! Jippi! Vi gleder oss til en ny uke, og ønsker dere riktig god 
helg!  
 

Uke 2 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Vi ønsker Xaviara velkommen til oss! Hun skal være vikar mandag, 
tirsdag og onsdag. Hun skal også være fast vikar for Didrik når han 
går ut i permisjon.  

• Sigrid skal være vikar på fredag  
• Hege er noe tilbake og Marie fortsetter på Ekornstubben til Hege er 

tilbake for fullt.  
• Vi ser an vær, vind og temperatur når det gjelder utetid, å gå i skogen 

og soving ute. Derfor vil det kunne skje endringer i ukeplanen. Det 
som er skrevet opp er kun et utgangspunkt.  

• Husk matpakker til alle måltider 


