
                   REVEHIET          
 Mandag 8.nov. Tirsdag 9.nov Onsdag 10.nov Torsdag 11.nov Fredag 12.nov 

LAVVO 

 

Grupper 

Storefot -Drage i magen 

og Trampoline bok 

Røde fjær – Sanselek 

Hiawata- Sanselek 

Martine har 

studentoppgave med en 

gruppe 

 

 

LAVVO 

 

Grupper 

Storefot- Musikk til 

bevegelse   

Hiawata- Grønne tanker 

Røde fjær- Grønne tanker 

 

 
Kl.10-10.30 -studentmøte med lærer  

Kl.12.15-14.15- felles ped.ledermøte  

 

 

LAVVO 

 

Julesang og Blimedans 

 

Varm-mat:            

fiskepinner                                          

Skål og gaffel i en pose i 

sekken! 

 
Kim permisjon 

 

 
 

           LAVVO 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 Uke 45 

Evaluering av uka som gikk:                                                                                                                            

Rever har tatt godt imot Martine, de viser og forklarer. Martine har fokus på lek, undring og 

nysgjerrighet i barnehagens hverdagsliv i praksisukene. Endelig ble det ha med dag. Det var gøy og 

vi gleder oss alt til neste gang. Det var stas å få besøk av Bjørnis med dansere. Brannbil med sirene 

på nært hold, ja, det er stort. Vi har hatt 1 dag på Furutoppen og 1 dag på Solplassen. Ja, selv om vi 

har lavvo som base, tar vi turer i skogen om en plass er ledig. Vi opplevde at flere barn ikke hadde 

skiftetøy/ekstra klær med seg da vi kom til skogs. Dere må hjelpe oss! En hel dag ute er avhengig 

av klær. Vi skal synge på julegateåpning på Vik, og er i gang med øving. Så ble det testing og en 

annerledes torsdag. Dere stilte opp på foreldre-undersøkelsen og vi får kinotur i Hønefoss som 

premie. Tusen takk og hurra for dere! Storefot har sammen med Storefot Elg hørt episode 3, 

drage i magen. Vi anbefaler dere å høre på podkasten. God helg          

                                                                                                                               

Informasjon! 

* Kom ferdig kledd for en dag ute.     

Vi starter dagen i LAVO’N!   

*Ta med varmt skiftetøy, både til hylle 

og sekk. Selv om vi har lavvo uker, er 

sekken klar for tur. 

*Vi fortsetter med foreldresamtaler   

 *Fredag 26.nov stiller 

Naturbarnehagen som nissekor på Vik 

kl. 17. Finn frem nisselua og bli med       

 

 

LAVVO 

Maleaktivitet og                                              

oppdagelsestur i Ugleskogen 

Vi vandrer gjennom skogen, skogen er vår venn 

Fala-fala-fa-faltura,  Sang fra Linus i Svingen 


