
EKORNSTUBBEN 
 

Mandag 31. januar  Tirsdag 1. februar Onsdag 2. februar Torsdag 3. februar Fredag 4. februar 

FURUTOPPEN 
 

Vi lager magi og gir barna 
erfaringsrike opplevelser 

med samisk tradisjon 
 

 
 
 
 
 

Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 
 

Eventyret «Reven og 
kråka» (Et samisk eventyr) 

barna skal bli godt kjent 
med  

 
 
 
 
 
 

BARNEHAGEN 
 

Varmmat: Finnbiff gryte 
(samisk inspirert mat) 

 
 

Sanseopplevelser 
Vi lager nordlys!  

 
 
 

Katarina vikar  

BARNEHAGEN 
 

Kreativ torsdag! Vi bruker 
hendene. 

Maler/tegner/konstruerer  
 
 
 
 
 
 

Xaviara vikar 

BARNEHAGEN 

 
Fredags – samisk – disco! 
Fullfører markeringen og 

prosjektene vi har begynt på  
 
 
 
 
 
 

Xaviara vikar 

  

Evaluering:  Endelig er vi på grønt nivå igjen! Det betyr å kunne 
leke med alle barn i barnehagen hvor vi vil! Spesielt gledelig er 
det for de små som har storesøsken på andre avdelinger. Denne 
uken har vi også gjort om på avdelingen. For å skape et rom som 
innbyr til lek har vi satt bord og stoler inn på det lille rommet. 
Vi har isteden laget et stort lekemiljø på «avdelingen». Rommet 
har vi igjen delt opp slik at det på en måte blir flere rom i 
rommet. Dette har virkelig slått an       På onsdag ble det tur til 
Furutoppen og pasta carbonara i skogen. Det smakte såå godt! 
Barna koste seg med maten og spiste flere porsjoner. I dag har vi 
gjort klart til samisk uke. Samenes nasjonaldag 6. februar 
markeres hele neste uke. Vi gleder oss til å gi barna erfaringsrike 
opplevelser som er preget av innlevelse og magi! God helg       
 

Uke 5 

Informasjon og beskjeder: 
 

• SAMISK UKE! Vi markerer samenes 
nasjonaldag hele uken. Barna skal få 
mange rike opplevelser med samisk 
tradisjon. Vi sanser (ser, føler og smaker)  

• Husk en hvit t-skjorte til karneval innen 
mandag 7. februar       

• Mandag 7. februar kommer det to 
studenter på Ekornstubben. Ragnhild og 
Thea-Emilie. Vi gleder oss til å bli kjent 
med dem!  
 

Husk:  
 
Å ha med en hvit t-
skjorte til karneval 
innen mandag 7. 
februar        
 
Gjenbruk er topp hvis 
dere har!  
 
 


