
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 21. mars  Tirsdag 22. mars Onsdag 23. mars Torsdag 24. mars Fredag 25. mars 

BARNEHAGEN 
 
Vi har en aktiv mandag med 

fokus på bevegelse!  
  

BARNEHAGEN 
 

Samlingsstund – nytt 
eventyr!  

 
 

 

FURUTOPPEN 
 

Varmmat: Tomatsuppe  
 

Vi fortsetter å ha fokus på 
farger i skogen! 

 
 

BARNEHAGEN 
 

Ledermøte 09-10.30 
Marie og Hege 

 
 

Avdelingsmøte 12-12.45 
 
 
 

Sigrid vikar 
 

FURUTOPPEN 
 

Fredagsdisco og dans på 
Furutoppen  

 
 
 

 
 
 
 
 

Sigrid vikar 
  

Evaluering: Denne uken har det skjedd mye gøy. Vi har markert barnehagedagen som hadde fokus 
på vennskap og laget ting og lekt sammen i fellesskap. Vi har så stor glede av hverandre og barna på 
Ekornstubben deler gledelig ut klemmer og viser at det er godt å være flere. På mandag dro vi ut på 
oppdagelsesferd for å finne naturmateriell vi skulle bruke til en formingsaktivitet. Vi hentet frem 
blader, bark, steiner, kongler, pinner og litt annet. Dette gjorde vi sammen som gruppe. På tirsdag 
da vi skulle markere barnehagedagen satt Thea i gang en maleaktivitet med benken vi har på 
avdelingen. Den gjorde at vi kunne male sammen på samme ark og stå ved siden av hverandre. Det 
var stor glede rundt aktiviteten       På onsdag dro vi i hallen og Ragnhild hadde sirkus-trykkeshow 
for oss. Gjett om det var spennende! Vi fikk også løpt, lekt og sparket masse ball. Det er godt på 
dager med mye is i barnehagen. Torsdag ble det endelig tur til Furutoppen. Her koste vi oss mye på 
lekeapparatene og med rollelek. Fredag er Ragnhild og Thea sin siste dag i praksis. De kommer 
tilbake noen dager etter påske så vi får heldigvis hilse på de en gang til. Tusen takk for innsatsen og 
lykke til videre til Ragnhild og Thea       
 

Uke 12 

Informasjon og beskjeder: 
 

 
• Husk å levere inn 

samtykkeskjema       
 
 
• Det er meldt mildere vær 

fremover. Fint med tynne luer, 
vanter/votter og tøy generelt.  
Husk også å ha to sett med 
regntøy i barnehagen.  

 


