
HARELABBEN 
 

Mandag 23. august Tirsdag 24. august Onsdag 25. august Torsdag 26. august Fredag 27. august 

BARNEHAGEN 

 

Milosz sin første dag! 

BARNEHAGEN 

 

. Vi blir bedre kjent med 

Milosz! 

 

Lek og moro i 

barnehagen!  

BARNEHAGEN 

 

Sangsamling!  

Vi trekker gårdsdyr fra kofferten!  

 

 

 

Lunsj: Havregrøt  
(husk skål og skje i en pose m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

Vi tar med noen dyr ut og 

lager bondegård i 

sandkassen! 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30.  

BARNEHAGEN 

 

Vi lager blåbærsyltetøy av 

bærene vi har plukket og 

sveler! 

 

 

 

 Evaluering av forrige uke:  

 

På mandagen fortsatte vi å bli enda bedre kjent med Helena og Georg etter mange fridager hjemme. 

Dette har gått veldig fint og det virker som om de stortrives i barnehagen allerede. Nå er vi på «grønt»-

nivå og det er så fint å kunne leke på tvers av avdelinger igjen. På tirsdagen hadde vi sangsamling hvor 

ulike dyr fra kofferten ble trukket, snakket og sunget om. Vi har blant annet fått inn en stor kube på 

avdelingen og denne skal vi bruke aktivt under vårt arbeid med temaet vårt, yrker. Dette gleder vi oss 

mye til og tror dette kommer til å falle i smak i barnegruppen. Denne uken har vi også plukket mye 

blåbær! Dette har vært veldig stas og barna både plukker og smaker som bare det. Planen er til slutt å 

lage blåbærsyltetøy av alt vi har plukket og lage sveler. På torsdagen og fredagen delte vi gruppen og 

tok turen opp til Furutoppen. Her var det så fint å være igjen. Så mye fin lek og kroppslig utfoldelse. 

Her var det også mye fokus på sopp og blåbær. Inndelingen er blitt gjort slik for at det nye barna skal 

blir ordentlige trygge på barnehagen før vi tar dem med til basen vår i skogen. Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Under planleggingsdagene ble vi enige 

om å ha fokus på yrker som tema for 

halvåret. Dette fordi barna viser mye 

interesse for yrker, samtidig som at 

dette er et tema vi kan videreutvikle på 

flere plan etter barnas interesse. Vi 

begynner med yrket: Bonde. 

 

• Foreldremøte for Harelabben blir 

tirsdag 31. august kl. 18.00. Vi sitter på 

kjøkkenet!  

 

 

Uke 34 


