
HARELABBEN 
 

Mandag 16. august Tirsdag 17. august Onsdag 18. august Torsdag 19. august Fredag 20. august 

BARNEHAGEN 

 

Vi fortsetter å bli 

bedre kjent med Helena 

og Georg!   

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Sangsamling! Vi 

trekker ulike dyr fra 

kofferten og synger 

om dem.    

BARNEHAGEN/FURUTOPPEN 

 

Vi deler gruppen og tar en tur til 

Furutoppen! 

 

Lunsj: Fiskekaker i 

hamburgerbrød m/revet gulrot 
(husk tallerken i en pose m/navn) 

FURUTOPPEN 

 

Vi utforsker og blir 

kjent med basen vår i 

skogen igjen! 

 

FURUTOPPEN 

 

Kanskje vi finner noen 

blåbær i skogen?  

 
 Evaluering av forrige uke:  

På mandagen hadde Helena og Georg sin aller første dag i barnehagen. Det har vært 

så hyggelig å bli enda bedre kjent og nå er det ikke lenge til vi er en sammensveiset 

gjeng igjen. Snorre og Frida hadde også sine første dager i barnehagen etter 

sommerferien. De hadde så mye å fortelle og syntes nok det var godt å komme tilbake 

til gode venner i barnehagen. Denne uken har vi hatt noen rolige morgener inne på 

avdelingen og lekt litt før vi har tatt turen ut. Vi har blant annet fått øye på en liten 

harepus som hadde forvillet seg inn i barnehagen. Det har vært veldig spennende for 

barna å følge med på denne. Videre har det vært mye lek i sklien, sandkassen, husking, 

sykling og klatring på klatrestativet. Det har vært full fart, fin lek og latter rundt 

omkring. På onsdagen hadde vi mye fin vannlek i dammene ute og storkoste oss med 

pastasalat med kylling til lunsjmåltidet. Takk for en kort, men fin uke!       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Hva skal ligge i sekken nå?:  

- En overdel og underdel. 

- To par sokker.  

- Alt dette i en pose.  

- Smokk og kos i lokket på sekken.  

- Husk å sjekke sekken for skift hver dag.  

• Viktig med to sett regntøy og støver i 

barnehagen. 

• Ha nok skift i hyllene.  

• Husk å sende bilder til Barnehagebok! 

Uke 33 


