
HARELABBEN 
 

Mandag 14. juni Tirsdag 15. juni Onsdag 16. juni Torsdag 17. juni Fredag 18. juni 

BÅTTUR 

 

Da blir det båttur med 

hele haregjengen!  

Hvilke fugler oppdager vi?  

 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og går på 

oppdagelsestur. Kanskje vi 

oppdager noen flere 

insekter? Vi tar med luper! 

BARNEHAGEN 

 

Vannlek! Om det er varmt nok 

så kan vi kanskje sette opp 

den fine dusjen vår?  

 

Lunsj: Kyllingwraps 
(Husk tallerken m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro i barnehagen! 

  

Kanskje vi deler gruppen og 

går på tur i Tusseskogen.  

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30. 

BARNEHAGEN  

 

HIPP HURRA FOR LEAH 

SOM FYLLER 3 ÅR!  

 

 

 

Vi deler gruppen og drar 

på sykkeltur med de 

eldste!  
 

Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke fortsatte vi med tilvenningsuke. Denne gangen var det Eline, Leah, Syver og Sigurd 

som skulle være på Elgtråkket sammen med Heideh. Vi har derfor vært en kohort sammen med 

denne avdelingen ut uken og hatt base bak barnehagen. Dette har fungert veldig bra og det er 

tydelig at de eldste begynner å bli klare for nye utfordringer. Resten av gruppen har storkost 

seg på et nytt lekeområde og det er veldig stas å få oppmerksomhet og leke med de eldste 

barna. På mandagen var Harelabben på sommerens første båttur og dette gikk over all 

forventning. Så mange glade og fornøyde barn. Vi fikk blant annet øye på både stokkand og 

svane! Tirsdagen ble tilbrakt på Furutoppen og her var vi på insektjakt. Barna koste seg så mye 

at vi valgte å spise fruktmåltidet vårt her. På onsdagen var det Elgtråkket som var på båttur, 

mens resten av gjengen fikk ha hele lekeområdet bak barnehagen helt for seg selv. På 

torsdagen hadde vi lesestund og leste boken om «Larven aldrimett». Vi avsluttet uken med 

fredagsdisco! Tusen takk for en fin uke!       

Uke 24 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Nå har vi base på fremsiden av 

barnehagen.  

• Sjekk barnas plasser om de har nok 

sommerskift.  

• Nå kan dere sjekke barnas sovetider på 

VISMA-appen på «mer».  

• Husk å rydde sykler i vognskuret når dere 

henter barna.  

• Vi ønsker at barna er i barnehagen innen 

kl. 09.00 slik at vi er klare til å komme oss 

i skogen/båttur      

 

 


