
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 28. mars  Tirsdag 29. mars Onsdag 30. mars Torsdag 31. mars Fredag 1. april 

FURUTOPPEN 
 

 Påskesamling!  
 

Vi gjør oss erfaringer med 
påsken       

 

BARNEHAGEN 
 

Felles pedledermøte på 
Heredshuset: 12.15-14.15 

 
Påskesamling

 

HALLEN 
 

Varmmat: Pytt i panne  
 

Vi utfolder oss motorisk i 
hallen!  

 

 

BARNEHAGEN 
 

Påskeaktivteter  
 

 

BARNEHAGEN  
 

Marie og Hege ledermøte 
09.00-10.30 

 
Påskeaktiviteter 

 
 

 
 
 
 

 
  

Evaluering: Mandagen startet med mye lek og utfoldelse i barnehagen. Det ble klatring i 
klatrestativet og hopping fra båten. Tirsdag var det tid for å koste sand fra bakken ute. Vi 
fant frem trillebår, koster og spader. Dette syntes barna det var svært spennende å være med 
på. Vi fraktet grus fra hauger på bakken over i trillebåren. Det er deilig med fornemmelse av 
vår       Marie fortalte et nytt eventyr før lunsj som dreide seg om skattejakt, en mus, en 
rotte og en kylling. Ungene fulgte nøye med! På onsdag ble det tur til Furutoppen og her 
fikk vi besøk av Didrik og Theodor. Det ble mye lek både i hytta og på flere av 
lekeapparatene i skogen. Vi lekte blant annet rollelek med krokodiller og busstur både til 
sola og til månen. Vi spiste deilig pytt i panne laget på bålet og koste oss skikkelig! Torsdag 
delte vi gruppen og en gruppe ble i barnehagen for å leke med vann, mens den andre gikk i 
skogen på oppdagelsesferd! Fredag ble det igjen tur til Furutoppen og vi har kost oss med 
kakao og fredagsdisco. Xaviara spilte ut en versjon av bukkene bruse før lunsj og alle barna 
fulgte nøye med! Det var skikkelig bra       Riktig god helg!! 
 

Uke 13 

Informasjon og beskjeder: 
 

 
• Barnehagen er stengt i hele påsken (uke 

15)  
• Neste planleggingsdag er fredag 13. mai  

 
• Husk å registrere sommerferie i Visma. 

Barnehagen er stengt i uke 28,29 og 
30. Hvis noen skal ha ferie i uke 27 eller 
31 er det fint om dere registrerer det 
også       


