
HARELABBEN 
 

Mandag 22. februar Tirsdag 23. februar Onsdag 24. februar Torsdag 25. februar Fredag 26. februar 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen! 

 

Den ene gruppen tar turen til Furutoppen, leker og 

utfolder seg der.  

 

 Den andre gruppen er kreative, sanser og 

bruker maling!  

 

 

BARNEHAGEN 

 

Samlingsstund! Hva er det i 

kofferten? Vi har fokus på 

fargen RØD!  

 

 

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

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og går en 

tur til Ulvestøtta!  

 

 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30. 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi feirer Mille som fyller 

2 år på lørdag!  

 

HIPPHIPP HURRA! 

 

 
Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke ble det endelig mildere og mye mer tid ute. Dette har vært så godt for barna å 

endelig gjøre. På mandagen ble gruppen delt. Den ene gruppen gikk en lang rundtur gjennom 

Tusseskogen, forbi Furutoppen og tilbake til barnehagen igjen. Så mange flinke og utholdne 

barn! Det var så godt å være på tur igjen og barna interesserte seg for mye på veien. Både 

is, sopp, hestebæsj, spindelvev og forskjellige spor skapte nysgjerrighet og undring. På 

tirsdagen delte vi gruppen igjen og barna fikk lage litt karnevals-pynt i form av fargerike 

papegøyer. Noen av barna fikk også ta turen opp til Furutoppen for å mate fuglene, for dette 

er det lenge siden vi har gjort! Og nå gleder vi oss masse til å tilbringe mer tid på basen vår. 

På onsdagen var dagen for karneval endelig kommet! Så mange glade og fornøyde barn som 

fikk ta på sine selvlagde kostymer. Mye musikk, dans, lek ute i snøen, pølse- og isspising. En 

meget vellykket og bra dag for barna. Vi avsluttet uken med aketur ved hallen, maling i snøen, 

litt kunst og eventyret om «Skinnvotten». Tusen takk for en fin uke!       

Uke 8 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Ta gjerne en titt på plassene til barna. 

Mangler de noe? Vi ønsker gjerne at de skal 

ha minst to par luer og votter. Slik at det 

har et tørt sett når de skal sove/ut på 

ettermiddagen. Det samme gjelder vintersko 

og dress. 

 

• Husk å gi oss beskjed eller føre inn fravær 

på Visma om barna skal ha fri i vinterferien 

(uke 9)       

 

 


