
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 17. januar  Tirsdag 18. januar Onsdag 19. januar Torsdag 20. januar Fredag 21. januar 

BARNEHAGEN 
 
 

Vi har fokus på lek og eventyret: «Den lille røde høna». 
Hvordan kan eventyret legge til rette for både lek og 

rollelek?  
 

Samlingsstund med sang, rim og regler!   
 
 
 
 

FURUTOPPEN 
 

Vi serverer mat i 
barnehagen igjen!  

Brødmat  
 
 
 
 
 

 
Didrik har samlingsstund! 

FURUTOPPEN 
 

Vi prøver oss på 
eksperiment med snø, is og 

vann 
 
 

 
 
 
 

Sigrid vikar  

FURUTOPPEN 

 
Hva skjer i skogen? Hva 
fanger interessen vår?  

 
Fokus på undring, og det å 
finne det interessante i det 

alminnelige 
 
 
 

Xaviara vikar  
 

 

  

Evaluering: Det er ikke alle uker som blir helt som planlagt. Forrige uke var et godt eksempel på 
det. På grunn av både værforhold og sykdom måtte planer endres. Vi hadde tilfeller av både 
feber og omgangssyke fra mandag til fredag. Temperaturen varierte også veldig som gjorde det 
vanskelig å komme seg opp i skogen med tanke på snøfall fra trær og glatte veier. Vi koste oss 
allikevel med en tur til Furutoppen på mandag der vi lekte og utfoldet oss motorisk frem til 
lunsj. Vi lot oss fascinere av snøen på trærne og en traktor vi så på veien opp. Tirsdag ble det 
aking og bygging av snømann i barnehagen! Stor stas       Vi har også hatt samlingsstunder hele 
uka, og har hatt fokus på eventyret: «Den lille røde høna». Dette begynner ungene å kjenne 
godt nå. Ellers har det vært mye interesse for bygging av duplo den siste tiden. Vi samarbeider, 
bygger høye tårn og ler når de rives ned. Fin aktivitet som styrker samholdet og følelsen av å 
gjøre ting sammen i fellesskap. Denne uken fikk vi også hilse på Xaviara som skal være vikar hos 
oss fremover. Hun har allerede klart å gjøre seg til en tilgjengelig og trygg voksen for barna.  
Vi på Ekornstubben ønsker dere en riktig god helg!  
 

Uke 3 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Vi starter med varmmat på onsdager og 
knekkebrød, pålegg og frukt hver dag 
igjen fra mandag 17. januar. Det betyr 
kun en matboks om dagen og ingen på 
onsdager.  

• Sigrid skal være vikar på torsdag  
• Xaviara skal være vikar på fredag.  
• Det er meldt mildt fremover. Husk å ha 

nok skiftetøy i barnehagen og to sett 
med regntøy.  


