
HARELABBEN 
 

Mandag 30. november Tirsdag 01. desember Onsdag 02. desember Torsdag 03. desember Fredag 04. desember 

FURUTOPPEN 

 

Vi lager meiseboller på bålet!  

 

Første advent! Vi tenner det 

første lyset.  

 

 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi ønsker Victoria velkommen 

til oss på Harelabben!  

 

Vi starter opp med 

julekalenderen vår!  

BARNEHAGEN 

 

Juleverksted og 

julemusikk!  

 

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR 

VICTORIA SOM 

FYLLER 1 ÅR! 

 

Varmmat: Kyllingwok 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

Juleverksted og 

julemusikk!  

 

 

 

 

 
Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke startet vi uken i barnehagen i strålende sol. Vi hadde fått besøk av noen 

løvblåsere som fikk ordnet uteplassen vår. Barna viste stor interesse for dem og alle var 

enige om at det bråkte veldig mye! Flere av barna holdt seg for ørene. Siden alle barna var på 

tur, tok vi turen bak barnehagen for å leke litt der. Her storkoste barna seg i hytta, 

jordhaugen, bålringen og på stokkene hvor de kjørte buss og sang «Hjulene på bussen». På 

tirsdagen var det tid for pepperkakebaking. Hege tok med hjemmelaget pepperkakedeig og 

denne smakte helt fantastisk! Ordentlig førjulskos på Harelabben. På onsdag var det endelig 

tur til Furutoppen. Mye fin lek og motorisk trening for alle barna. De finner tilpassede 

utfordringer og opplever mestring! På torsdagen ble det lek med såpebobler og litt disco i 

barnehagen. Vi har spist pasta med laks og hvit saus denne uken, og denne rettet syntes 

barna smaker så godt og de fleste spiser flere porsjoner!  Vi avsluttet med en liten tur i 

skogen hvor barna endte opp med mye fin lek på et tre som hadde falt over ende. Her ble det 

mye balansering og «bukkene Bruse-lek». Tusen takk for en fin uke!       

Uke 49 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Julekalenderen i år blir å lese et eventyr 

hver dag fra Pulverheksa og Julenissen. 

Dette tenkte vi kunne passe fint med tanke 

på vårt fokus på eventyr dette halvåret.  
 

• Vi minner om at barnehagen er stengt i 

romjulen og 4. januar (planleggingsdag).  
 

• Husk å gi beskjed om barna skal ha fri 21, 22 

eller 23. desember. Da tar vi ut 

avspasering       


