
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 24. januar  Tirsdag 25. januar Onsdag 26. januar Torsdag 27. januar Fredag 28. januar 

BARNEHAGEN 
 

Vi jobber med eventyret 
«Den lille røde høna» 

 
 

 
 
 
 

 
Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 
 

Bake brød slik som høna 
gjør i eventyret?  

 
 
 
 
 
 

 
Katarina vikar 

FURUTOPPEN 
 

Varmmat: pasta carbonara  
 

 
 
 
 

Didrik samlingsstund 
 
 

Katarina vikar 

BARNEHAGEN 
 

Marie ledermøte fra  
09.00-11.30  

 
Tove samlingsstund  

 
 

Marie møte fra  
12.45-15.45 

 
Xaviara vikar 

FURUTOPPEN 

 
Vi leker og utforsker i 

skogen. Fokus på eventyret 
«Bukkene bruse»  

 
 
 

 
 
 

Sigrid vikar 

  

Evaluering: Etter en tøff forrige uke med mye sykdom var det 
godt å se så mange på plass igjen! Denne uken har det blitt mye 
pusling av puslespill og rollelek. Vi har spilt ut eventyret «Den 
lille røde høna» ute og tildelt hverandre roller. Dette er et 
eventyr vi har jobbet en stund med nå og skal fortsette med ut 
januar. Vi har fått til to fine turer til Furutoppen og kost oss 
masse i skogen. Her blir det fort rollelek med bakgrunn i 
Bukkene Bruse og trollet. Vi lager også mye fiktiv god mat og 
drikke. På torsdag undret vi oss litt sammen med vann, is og 
snø. Hva får isen til å smelte og hva skjer når vi heller varmt vann 
rett på isen? Vi fant fort ut at det skapte et hull i bakken! 
Spennende. Vi leker og lærer sammen! Vi på Ekornstubben 
ønsker dere en riktig god helg       
 

Uke 4 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Vi har en del vikarer om dagen. For å 
gjøre det oversiktlig for dere står det 
navn på vikaren på hver enkelt dag på 
ukeplanen. For tiden er det Xaviara, 
Katarina og Sigrid som er vikarer på 
Ekornstubben.  

• I uke 6 kommer det en student som 
heter Ragnhild. Hun er 3-års student på 
barnehagelærerutdanning og skal være 
på Ekornstubben i 5 uker med unntak av 
vinterferieuka. 

Husk:  
 
Vi skal ha karneval i uke 
8. Vi ønsker at dere har 
med en hvit t-skjorte 
som barna kan lage 
kostymer ut av. Bare å ta 
med allerede nå        
(Gjenbruk er topp hvis 
dere har) T-skjorten må 
være stor nok til å ha 
over dressen!  


