
 RÅDYRS TIEN 

Mandag 23. november Tirsdag 24. november Onsdag 25. november Torsdag 26. november  Fredag 27. november 

Vi går til solplassen!  
Forrige uke samlet vi inn ting fra naturen som vi skal bruke til å 
lage noen hemmeligheter. Barna hadde mange forslag, så denne 

uka vil vi starte med litt julehemmeligheter      Vi vil også 
fortsette å lage historier sammen med barna, noe vi ser alle 
aldersgruppene synes er spennende og ikke minst morsomt!    

Vi blir i barnehagen i dag. 
 

Lunsj: Laks med pasta (vi prøver på 
nytt siden det ble pyttipanne forrige fredag i 

stedet for laks) 
Husk egen tallerken og bestikk i 

en pose! 

 
 

Fredagsdisco 
på solplassen 

 
 

 Storefot:  
Trampolineboka 

9.00 – 10.00: Avdelingsmøte. Rådyra 
er ute i barnehagen sammen med Rev. 
12.00 – 13.30 ped.ledermøte  

Uke 48 

Uka som gikk: Første uka på solplassen er allerede over! Mandag, tirsdag 

og onsdag gikk vi til solplassen. Mye god lek på begge sider av solplassen. 

Vi begynner også å få orden på det nye teltet. Vi har fått inn en ovn, 

vasket telt og gulv og noen av barna har båret inn noen materialer vi 

trenger for å ferdigstille det. Vi mangler pipe og noe rammeverk, så kan vi 

begynne å bruke det. Det blir bra, for nå har det begynt å bli kaldere i 

skogen, noe vi merket på tærne! Materialer til julehemmeligheter ble 

samlet inn, alle fikk fargelagt rådyrloven, og storefot fikk jobbet i 

trampolineboka.  

Torsdag ble vi i barnehagen pga. uvær natten i forveien (rotvelter i 

skogen), og mye vind. Uka ble avslutta med fredagsdisco og historie på 

furutoppen       

Informasjon og beskjeder:  

• Frokost i lavvo: 7.15 – 8.00 

o NB: ferdig påkledd med klær etter vær!! 

• Husk ekstra votter i sekken! 

• Klær etter vær! 

Storefot svømming vinter 2020:  

Mandager i uke 49, 50, 51, 52 og uke 2. 


