
HARELABBEN 
 

Mandag 07. desember Tirsdag 08. desember Onsdag 09. desember Torsdag 10. desember Fredag 11. desember 

FURUTOPPEN 

 

Vi mater fuglene med 

restene fra meisebollene. Nå 

vet barna hva de liker å spise! 

 

Vi tenner det andre lyset! 

 

FURUTOPPEN 

 

Vi lager 

peppernøtter 

på bålet!  

 

 

BARNEHAGEN 

 

Juleverksted og 

julemusikk!  

 

BARNEHAGEN 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 09.00-10.30. 

 

Lek og moro i barnehagen!  

 

Varmmat: Pyttipanne 
(Husk skål og bestikk i en pose m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR 

SIGURD SOM 

FYLLER 2 ÅR! 

 
Katherine og Marie på 

digitalt ledermøte om 

psykososialt barnehagemiljø 

kl. 12.15-13.45. 

 
 

Uke 50 

Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke hadde vi en rolig start på avdelingen og dro til Furutoppen på mandagen. Her lagde vi 

meiseboller av delfiafett, havregryn, frø og nøtter på bålet. Barna fikk observere, røre i gryta og 

putte pinne i hver sin kopp. Barna fikk også smake på havregryn og dette falt veldig i smak. Vi har 

tent det første lyset og barna har fått høre verset som hører til. Vi har kommet godt i gang med 

julekalenderen vår om «Pulverheksa og Julenissen», åpnet juleboksen vår og sett på julemotiver 

som vi har sunget om. Barna har blitt veldig glad i julesamlingene våre! Marie har også lagd noen 

pinnefigurer fra eventyret og disse var kjempefine! Barna blir ofte enda mer interesserte i 

eventyr når vi dramatiserer på denne måten. Victoria har også begynt på avdelingen og det vært 

fint å bli bedre kjent med henne. Dette har gått kjempefint! Victoria hadde også bursdag og fikk 

krone på torsdag! Barna har begynt med julehemmeligheter og sansene har blitt godt stimulert. Vi 

avsluttet uken med snø og glede i barnehagen. Dette var etterlengtet! Det har også blitt hørt mye 

på julemusikk og det er god julestemning på avdelingen. Tusen takk for en fin uke!       

Informasjon og beskjeder: 
 

• Det er fint om alle kan sende en 

melding på Visma om hvilke dager 

barna kommer i uke 52. Da tar vi ut 

avspasering       

 

• Vi minner om at dere må ta med skål 

og skje på fredager om dere ønsker 

at barna deres skal ha varmmat!  
 

 

 
 

 
 


