
HARELABBEN 
 

Mandag 29. november Tirsdag 30. november Onsdag 1. desember Torsdag 2. desember Fredag 3. desember 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen!  

På mandag går Lavrans, Mille, Edison, Helena, Victoria 

og Frida til Furutoppen.  

 

På tirsdag går Georg, Jenny, Noah, Milosz, Hennie og 

Snorre til Furutoppen. 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi starter opp med julekalenderen 

vår! I år tenker vi å gjenta suksessen 

fra i fjor med Pulverheksas 

kalendereventyr!  

 

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

BARNEHAGEN 

 

Vi starter opp med å lage 

noen julehemmeligheter! 

 

  

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR 

VICTORIA SOM FYLLER 

2 ÅR! 

 

 

 

Marie har fri!  

 

Uke 48 

Evaluering av forrige uke:  
 

Denne uken har vært preget av mye sykdom både blant barn og voksne. Vi har likevel fått til en tur til Furutoppen med 

hele gjengen både mandag og tirsdag. For noen fine dager vi hadde her oppe. Vi har også fått kjenne på kulden og hvor 

gått det er å komme inn til et godt og varmt telt. I skogen gjør barna mye forskjellig og de får god motorisk trening i å 

bevege seg her og ta i bruk de ulike lekeapparatene.  Det har blitt danset til musikk og barna har holdt show på et bord 

som scene. Vi har også begynt å høre julemusikk nå som desember nærmer seg med stormskritt. Barna oppdager stadig at 

morgningene begynner å bli mørkere og at bakken, bord og benker er dekket med rim. Dette utforsker barna på flere 

måter og gleder seg nok veldig til snøen endelig kommer. Når det kommer til varmmat, ble det litt endringer i planene og 

vi spiste lapskaus i stedet. Dette falt i smak! På torsdag hadde vi kinodag (pga. 100 % oppslutning på 

foreldreundersøkelsen) på kjøkkenet sammen med Ekornstubben. Der storkoste barna seg med «Peppa gris» på storskjerm, 

potetgullhjerter og eventyrsjokolade. Til fruktmåltidet ble Helena feiret med krone, flagg, bursdagssang, raketter og 

fruktskåler! Så stas å ha bursdag i barnehagen! Vi avsluttet uken med litt julepynting av avdelingen. Takk for en fin uke! 

 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Fint om dere kan registrere 

fravær på VISMA om barna 

skal ha fri lille julaften. Det 

gjør det lettere for oss å få 

en oversikt over hvor mange 

ansatte som kan ta ut 

avspasering/fridager😊 

 

 

 

 


