
 RÅDYRSTIEN 

Mandag 21. september Tirsdag 22. september Onsdag 23.september Torsdag 24. september Fredag 25. september 
Vi fortsetter med base på solplassen og vil gå dit alle dager unntatt onsdag og torsdag, da vi blir rundt barnehagen. 

 
En naturlig del av høsten i naturbarnehagen er forberedelser til vinteren. Veden har kommet ut til basene i skogen, og vi skal i tiden fremover lære mer om VED og 

lempe veden på plass der den skal ligge til vi trenger den. Vi har fokus på at å jobbe med ved bidrar vi til et felles gode. Når det blir kaldt, kan vi bruke veden til å lage bål   
i bålringen eller i teltet slik at vi får varmet oss. I tillegg til å jobbe for et felles gode, kan de tjene seg «konglepenger» ved å lempe ved. Konglene kan de blant annet 

bruke på å «kjøpe» seg tralleturer og ekstraturer med slenghuska. Det blir telling, mengde og regning! 
Vi lager aktiviteter ut ifra temaet ved, samtidig som vi skal lære mer om vikingene. Mon tro om vikingene brukte ved?  

 
 

Vi leser om vikingbyen 
kaupang. 

Vi ser 
nærmere på 

helleristningene 
vi fant!  
 
 

Grupper 
Storefot: storefotklubb. 

 
Røde fjær og Hiawata:  

Vi leker «alle mine duer» og 
«epler og pærer. 

Storefot: sykler til 
vikinglandsbyen 
Lunsj: Tacogryte 

Husk egen tallerken og bestikk i 
en pose! 

(fint å ha med en brødskive til 
fruktmåltidet) 

Fredagsdisco og blimE dans! 
 

«Æ seeeeeer dæ som du e 
Æ la la la la liker når du danser 

med mæ» 

Uke 39 

Informasjon og Beskjeder 

• Dersom noen skal ha fri i skolens vinterferie uke 40, 

ønkser vi at dere legger inn i visma       

• Se beskjed på visma ang. garderobeløsning f.o.m. Uke. 

39. 

• Frokost i lavvo 7.15 – 8.00: For de som ønsker. 

• Tilpass klær etter vær! Start gjerne med tynn ull innerst! 

• HUSK: ÅPNE OG LÅSE SYKLER!! 

 

Uka som gikk : Første uka på solplassen er over, og vi er imponert over Hiawataer som ikke har gått så langt på tur 

tidligere! Det er mye spennende å finne på der ute, og det har vært mye fin lek. Vi har begynt å bygge ny taustige opp til 

trehytta, reist til ulike destinasjoner med slenghuska, klatret i hinderløypa og forbedret vaskestasjonen. 

Vi har opplevd flere høsttegn denne uka; Vi har fått føle på vinden som blåser, og vi ser at bladene skifter farge. Noen 

blader ligner til og med på skattekart! Uka ble avsluttet med «ønskekonsert», blime-dans, frilek, bål og «brannsamling». 

Årets siste båttur ble på mandag hvor vi kjørte til helleristningene ved tyrifjorden. Disse har vi tatt bilde av, og skal se 

nærmere på til uka.  


