
  RÅDYRS TIEN  

Mandag 24. mai Tirsdag 25. mai Onsdag 26. mai Torsdag 27. mai Fredag 28. mai 

 Base: Trollhaugen  Vi spiser frokost i garderoben igjen. Høvding: Edvard/Kaie 

 

2. pinsedag 
Vi feirer Hanneli  

4 år!  

 

Samling om røde og 

grønne tanker 

Vi feirer Edvard  

6 år! 

Førskoledag vik: 

«vik-storefot» og Mari reiser til 

vik skole 10.30 – 11.30. 

Lunsj: brødmat 

Vi feirer Ava  

4 år!  

  

 

Vikinglandsbyen 

Tur til vikinglandsbyen og 

samling om høvdingfuglen 

Kaie som er en art i 

kråkefamilien! 

Uke 21 

Uka som gikk: Uka startet på en tirsdag og vi tok turen til trollhaugen. Vi fant flere egg under 

fuglekassa i barnehagen, som vi tok med oss i skogen for å se nærmere på. Alle fikk se og vi undret 

oss om hva som hadde skjedd.. (se dagsrapport) Vi følger med i kassa om det kommer en annen 

type egg der etter hvert.. Onsdag ble vi ved barnehagen og barna leker utrolig godt på den bittelille 

flekken med plen vi har til disposisjon denne og de neste to ukene! De leker at de skal på 

overnattingstur, så sekker og liggeunderlag blir flittig brukt og flyttet rundt på ettersom de 

etablerer leir. Lunsjen på onsdag tok vi derfor mellom leirene deres på sitteunderlag! Innimellom 

tar de fleste seg en sykkeltur rundt barnehagen. Noen er mer ivrige enn andre.. Torsdag gikk turen 

til trollhaugen igjen. Vi hadde samling om Svarthvit fluesnapper og de som ville fikk smake på 

tørka mjølbillelarver! Torsdag kveld kom beskjeden om at vi på Rådyrstien måtte i ventekarantene, 

så bursdagen til Ava fikk vi dessverre ikke feiret på fredag. Men vi feirer henne til uka! 

!!VIKTIG!!! 

Dersom barnet ditt har symptomer på 

forkjølelse, MÅ det bli hjemme! 

8. juni- 9. juni: storefotovernatting 

26. mai: besøksdag Vik skole. Vi fra barnehagen følger til skolen. 

2. og 3. juni: besøksdager Røyse skole. Vi fra barnehagen følger til 

skolen. 


