
HARELABBEN 
 

Mandag 25. januar Tirsdag 26. januar Onsdag 27. januar Torsdag 28. januar Fredag 29. januar 
 

FURUTOPPEN/ 

BARNEHAGEN 
 

Vi ser an vær og vind, 

men prøver å komme oss 

opp til Furutoppen i dag 

      

 

FURUTOPPEN/ 

BARNEHAGEN 

 

Vi forbereder oss til å 

markere samenes 

nasjonaldag onsdag 3. 

februar. 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Varmmat onsdager. 

Husk skål/tallerken og 

bestikk i en merket 

pose i sekken. 

 

Fiskekaker i 

hamburgerbrød med 

raspet gulrot       

 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og maler 

 

 

 

 

 

Marie og Katherine på 

ledermøte 12.00-13.30 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og maler  

 

 

Fredagskonsert med 

musikk og dans  

  

Evaluering: For en herlig uke! Endelig litt mildere slik at det blir mer 

utetid, og på torsdag fikk vi omsider til å lage snømenn, snøballer og 

figurer i snøen. En annen ting som har vært gøy er å få ake og skli i 

sklien. Det går nemlig super fort. Man flyr nesten idet man nærmer seg 

enden på sklia. Denne uken har vi også hatt noen samlinger med eventyr 

om vennskap, vi har hatt Kims lek der barna har gjettet gjenstander som 

blir borte og vi har sunget masse. Musikk er en stor del av hverdagen vår 

på Harelabben. Barna spør ofte og gjennom hele dagen om vi kan høre på 

musikk. Favorittene nå er blant annet «Troll» av Maj Britt Andersen og 

Trond Brænne og BlimE! – Ser deg       Det danses og hoppes med store 

smil. På onsdag hadde vi pytt i panne til lunsj, og det smakte veldig godt. 

Her øver vi også på å spørre: «Kan jeg få mere?» Det har de blitt så 

flinke til. Vi gleder oss til å ta fatt på en ny uke, og ønsker dere god helg!  

Informasjon og beskjeder: 
 

• Varmmat er på onsdager. Husk skål/fat og bestikk.  
 

• Minner om å begrense kontakt i garderoben. Maks 2 i garderoben 

samtidig. Husk å være effektive i henting/levering       
 

• Vi serverer nå knekkebrød med smørost til fruktmåltidet 
 

• Husk regntøy, regnvotter og støvler med for på våte dager.  

Uke 4 


