
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 7. januar  Tirsdag 8. februar Onsdag 9. februar Torsdag 10. februar Fredag 11. februar 

FURUTOPPEN 
 

Vi ønsker studentene  
Ragnhild og Thea Emilie 

velkommen til oss på 
Ekornstubben!  

 
De skal ha praksis hos oss i 5 
uker. Vi gleder oss til å bli 
kjent og bruker dagen til 

dette       
 

Xaviara vikar  
 

FURUTOPPEN 
 

Vi starter på forberedelser til 
karneval. Hva er egentlig 

karneval?  
 
 

 
 
 
 
 

BARNEHAGEN 
 

Vi finner ut hva vi har lyst 
til å kle oss ut som. Vi har 

karneval med tema: 
eventyret om «Reven og 

Kråka»  
 
 
 

Varmmat: Taco/Quesedilla  

BARNEHAGEN 
 

Ledermøte 09-10.30 
Marie, Hege og studentene 

deltar.  
 
Avdelingsmøte 12.00-12.45  
 

 
 
 

Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 
 

Nytt eksperiment!  
 
 
 

  

Evaluering: Uken som gikk markerte vi samenes nasjonaldag. Dagen 
er egentlig søndag 6. februar, men vi valgte å bruke en hel uke for å 
kunne gi barna gode og varierte opplevelser. Vi har hatt stort fokus 
på å sanse gjennom å se, ta på/føle og smake. Det er slik barna 
tilegner seg kunnskap om elementene rundt dem. Vi har sett på 
bilder, kjent på reinsdyrskinn, lekt i en egen lavvo og smakt på 
reinsdyrkjøtt. Vi har også blitt kjent med det samiske eventyret: 
«Reven og kråka». Det har de allerede begynt å kunne godt. Ellers 
har vi gledet oss stort over at det har kommet snø igjen! Det gjør 
det mye morsommere for oss å være utendørs. Det blir plutselig 
mye mer å finne på! Vi har også fått være kreative og malt sammen 
både torsdag og fredag. Det er en aktivitet som virkelig faller i 
smak! Er noe eget med å kunne uttrykke seg kreativt       God helg!  
 

Uke 6 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Mandag 7. februar kommer det to 
studenter på Ekornstubben. Ragnhild 
og Thea-Emilie. Vi gleder oss til å bli 
kjent med dem! De møter dere på 
tidligvakt       
 

• Marie blir på Ekornstubben frem til 
18. mars.  
 
 

Husk: 
 
En hvit t-skjorte som 
vi skal lage kostyme 
til karnevalet av       
 
 
 


