
HARELABBEN 
 

Mandag 7. september Tirsdag 8. september Onsdag 9. september Torsdag 10. september Fredag 11. september 

BARNEHAGEN 

 

Samling 10.30 

 

Velkommen til HENNIE 

      Vi gleder oss til å bli 

kjent med deg! 

 
 

BARNEHAGEN 

 

Samlingsstund 10.30 før 

lunsj: Musikk, eventyret 

om «Den lille røde høna», 

sanger og lek  

BARNEHAGEN 

 

Samling 10.30 

Vi leker med vann! 

  

 

 

 

FURUTOPPEN 

 

Samling 10.30 

 

Varmmat – husk bestikk 

og skål/tallerken.  

 

 

FURUTOPPEN 

 

Samling 10.30 

 

Fokus på rollelek i 

skogen. Hva finner vi av 

gjenstander vi kan bruke 

i leken vår?  

 

Evaluering: For et vær vi har hatt denne uken! Vi storkoser 

oss ute her i barnehagen, i skogen og ute på fjorden. Mandagen 

startet med en spontantur til Furutoppen sammen med 

Ekornstubben. Her oppe hadde vi samling sammen med 

ekornbarna med musikk, ukulele, eventyr og sang med 

bevegelser. Det følges nøye med og det virker som det faller i 

smak! Tirsdag hadde vi en barnehagedag preget av mye fin lek 

barna seg imellom. Vi ser at relasjoner bygges og at de finner 

hverandre i rollelek og er opptatt av hverandre. Onsdag delte 

vi oss i to – der noen gikk til Furutoppen og noen ble med på 

båttur. På båtturen bestemte vi oss for å dra til 

Sundvollstranda der vi så på et vikingskip som er i ferd med å 

bygges. Vi lekte oss i gresset, rullet rundt, klatret og koste 

oss. I dag har vi vært på Furutoppen med hele gjengen på 

Harelabben! Vi har også feiret Edvard sin 2årsdag        

Uke 37 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Minner om foreldremøte 10. september klokken 18-20 

• Vi spiser frokost i mathytta fra 07.15-08.00 

• Minner også om at barnehagens kjernetid er fra 09.00-

14.30 

 
 

 

• Varmmat på torsdag. Husk bestikk og skål/tallerken. Det 

kan være greit å ha med litt mat i sekken i tilfellet det er 

noe barnet ikke liker        
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