
HARELABBEN 
 

Mandag 6. desember Tirsdag 7. desember Onsdag 8. desember Torsdag 9. desember Fredag 10. desember 

BARNEHAGEN 

 

Noen fra biblioteket kommer 

for å ha høytlesning for oss fra 

kl. 09.00. 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi baker pepperkaker!  

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Juleverksted! 

 

 

 

 

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

FURUTOPPEN 

 

Vi deler gruppen og 

fortsetter med 

julehemmeligheter! 

 

 

 

 

  

BARNEHAGEN 

 

Juleverksted! 

 

 

 

 

Hege har fri!  

 

Uke 49 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken har vært preget av mye kulde og innetid for barnegruppen. Da var det veldig fint å at vi 

fikk noe nytt til avdelingen, Geomag (magnetiske former). Disse har virkelig falt i smak og barna har 

bygd masse. På mandagen fikk halvparten av gruppen ta turen til Furutoppen. Her oppholdt vi oss mye 

inne i teltet for å holde på varmen. Pga. kulden droppet vi dette på tirsdagen. I stedet var det stor 

begeistring over snøen som hadde kommet! Mye basing og laging av snøengler. De yngste var nok litt 

mer skeptiske da det var vanskelig å bevege seg i dette. Avdelingen har også blitt pyntet til jul, det blir 

spilt mye julemusikk, vi har julesamlinger og det er god julestemning både fra morgen til ettermiddag. 

Pulverheksas julefortelling har blitt introdusert og barna følger godt med dag for dag. Morsomt å se 

hvor mye de husker fra dagen i forveien. På onsdagen koste vi oss med tacogryte og nachos. Dette falt 

virkelig i smak! Vi avsluttet uken med bursdagsfeiring av Victoria som fylte 2 år! Hun ble feiret med 

krone, flagg, bursdagssang, raketter og fruktskåler. Vi håper du hadde en fin dag! Takk for en fin uke! 

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Marie skal være på Ekornstubben 

denne uken. Sigrid er vikar for henne 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag.  

 

• Fint om dere kan registrere fravær på 

VISMA om barna skal ha fri lille 

julaften. På den måten får vi en 

oversikt over hvor mange ansatte 

som kan ta ut avspasering/fridager😊 

 

 

 

 


