
HARELABBEN 
 

Mandag 01. februar Tirsdag 02. februar Onsdag 03. februar Torsdag 04. februar Fredag 05. februar 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og 

fortsetter å male på t-

skjortene våre. Hva slags 

dyr velger barna å være?  

 

BARNEHAGEN 

  

Vi deler gruppen og 

fortsetter å male på t-

skjortene våre. Hva slags 

dyr velger barna å være? 

 

Vi hører eventyret om 

Skinnvotten! 

 

BARNEHAGEN 

 

Barna blir kjent med 

samer og reinsdyr under 

samlingsstund!  

 

Varmmat: Samisk 

mat (Finnbiff) 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30. 

 

Vi deler gruppen! Sporjakt for 

de eldste i skogen! Finner vi 

noen spor i snøen og 

hvem har laget disse?  

 

BARNEHAGEN 

 

Vi avslutter vårt fokus 

på samene og lytter til 

samisk musikk. 

 

 
Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke startet vi igjen med full barnegruppe etter en liten sykdomsperiode for flere av barna 

uken før. Det var godt å se alle barna igjen! Barna fikk utforske den harde snøen og isen som hadde 

blitt dannet flere steder ute i barnehagen. Vi har hørt masse på musikk og danset mye for å holde 

varmen. For de yngste kan det bli i det kaldeste laget på formiddagen, så de koser seg og har 

kvalitetstid inne. Mye lek med biler på bilbanen, dyrene og akrobatikk på madrassen. Mange av 

barna har virkelig fått sansen for å stupe kråke. Det blir dessverre en del innetid på grunn av 

denne kulden og med en ansatt mindre, men vi gjør det beste ut av det. Det har vært veldig fint å 

ha Kristin i praksis denne perioden og hun er helt super med barna. Barna har blitt introdusert for 

eventyret om «Skinnvotten» og et annet samisk eventyr om kråka. Dette syntes barna er veldig 

spennende. Det har blitt hengt bilder av samer, reinsdyr, kråker, rev, egg og det samiske flagget 

på veggen vår slik at barna kan bli enda bedre kjent med disse. På onsdag storkoste vi oss med 

fiskeburger! Dette falt i smak! Vi avsluttet uken med maling av t-skjorter. Her får barna velge 

hvilket dyr de vil være. Tusen takk for en fin uke!       

Uke 5 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Denne uken markerer vi Samefolkets 

dag (Lørdag 6. februar). 

 

• Husk å ta med hvite t-skjorter som 

barna kan male på. Dette blir 

kostymene våre til karnevalet onsdag 

17. februar.   

 

• Morten (vår nye styrer) begynner hos 

oss mandag 1. februar. Vi ønsker han 

hjertelig velkommen! 

 


