
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 13. desember Tirsdag 14. desember Onsdag 15. desember Torsdag 16. desember Fredag 17. desember 

 
BARNEHAGEN 

 
Vi fortsetter med julehemmeligheter. Vi er kreative 

sammen og bruker sansene våre!  
 

Julesamling med sang, eventyr og tenning av lys  
 
 
 
 
 
 
  

 
BARNEHAGEN 

 

JULEBORD 
 

Vi skal i år ha julebord 
sammen med Harelabben i 

barnehagen. Det blir 
julemat, julegodt og 

forhåpentligvis en magisk 
stemning på kjøkkenet  

 
 
 

  

 
FURUTOPPEN 

 
Vi utsatte peppernøttbakingen forrige uke, og prøver oss 

igjen. Vi håper forholdene lar oss bake litt i skogen.  
 

Vi baker peppernøtter på bålet  
 

Julesamling og lek i skogen 
 
 

 
 
 

  

Evaluering: Jeg (Marie) har hatt min første uke på Ekornstubben, og her skal jeg være frem til jul. 
Jeg ser frem til tiden fremover, og synes det har vært veldig hyggelig å bli bedre kjent med dere 
foreldre og barna deres       
Denne uken har vi hatt det veldig hyggelig sammen. Det er snart jul, og det er noe jeg opplever at 
setter litt ekstra preg på stemningen. På mandag fikk vi besøk fra Hole bibliotek. Vi fikk høre på 
boken «Fie og Mio lager jul». Et veldig hyggelig tiltak som vi gjerne takker ja til flere ganger. 
Tirsdag ble det maling av glass på noen av barna. Vi får erfaringer med ulike materialer og teknikker. 
Vi har også samlingsstunder hver dag. Samlingsstundene er preget av julehøytiden i form av sanger, 
tenning av lys og kalender. Vi hilser også på en liten nisse i samlingsstunden. Ute har vi lekt og 
formet snøen. Det har helt klart vært noe utfordrende for de yngste da snøen kladder seg under sko, 
og det har vært ganske kaldt. Vi ser derfor an og tilpasser hvor lang utetid vi har fra dag til dag. Takk 
for en fin uke, og riktig god helg til alle på Ekornstubben! 

Uke 50 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Marie fra Harelabben blir på 
Ekornstubben frem til jul.  

• Onsdag på julebordet er det lov å 
pynte seg litt ekstra!  

• Julebord i barnehagen onsdag 15. 
desember. Vi deler julebord med 
Harelabben       

 


