
HARELABBEN 
 

Mandag 25. oktober Tirsdag 26. oktober Onsdag 27. oktober Torsdag 28. oktober Fredag 29. oktober 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen disse to dagene. 

 

Vi har fokus på kroppslig lek, sanser og oppdagelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Helene (student) kommer og 

hilser på oss. 

 

 

 

Lunsj: Pasta carbonara 
(husk skål og bestikk i en pose m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

Vi er kreative og har en 

maleaktivitet!  

 

 

 

Barna på Harelabben er 

jo så glade i å male! 

 

  

  

 

HOLEKONFERANSEN! 

 

BARNEHAGEN ER 

STENGT! 

 

  

 

Uke 43 

Evaluering av forrige uke:  

På mandagen tok vi turen til Furutoppen alle sammen! Her var det en veldig klar gjeng som gledet 

seg til å dra til skogen. Ute har flere av barna slitet med å bli kalde på hendene til tross for at de har 

hatt på votter, så dette har gått veldig over barnas humør, noe vi forstår godt. Det har derfor vært 

veldig deilig å kunne varme seg rundt bålet og i et varmt telt. På bålet ble det laget pinnebrød med 

kanel og sukker. Dette var en spennende prosess og de fleste syntes dette smakte utrolig godt. I 

sovetiden var de våkne barna så flinke til å stable ved fra paller til vedskuret. På tirsdagen ble det litt 

endringer i planene på grunn av sykdom, så vi fikk ikke dratt til Furutoppen. I stedet fikk barna erfare 

den første snøen. Alle synets dette var veldig stas, men også kaldt! På onsdagen ble det servert 

deilig tomatsuppe. På torsdagen ble Edison feiret med krone, bursdagssang og fruktskåler. Vi 

avsluttet uken med en liten markering av FN-dagen gjennom et felles skaperverk (håndavtrykk som 

skal forestille jordkloden), musikk på forskjellige språk og filippinsk mat! Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Vi ønsker å takke for en super innsats på 

dugnaden! 

• Helene skal ha praksis hos oss i uke 44, 45 

og 46. Vi gleder oss til å treffe henne og 

bli bedre kjent. 

• Skriv dere opp på foreldresamtale. Tider 

vil bli hengt opp i gangen.  

• Sykkelsesongen er over. Ta med barnas 

sykler hjem.  

 

 


