
HARELABBEN 
 

Mandag 17. januar Tirsdag 18. januar Onsdag 19. januar Torsdag 20. januar Fredag 21. januar 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og det blir småturer til Furutoppen! 

 

Vi mater fugler i skogen og har fuglesamling!  

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Eventyrstund! Vi forteller 

eventyret om «Skinnvotten», 

 

Lunsj: Brødmat 

 

BARNEHAGEN 

 

Lærer- og kontorlek.   

BARNEHAGEN 

 

Fredagsdisco!  

 

Uke 3 

Informasjon og beskjeder: 

• Dere trenger nå ikke å ta med ekstra 

matpakker da vi serverer onsdags- og 

fruktmåltiden. 

• Husk å merke barnas klær. På tavlen 

henger det noe tøy som er umerket. 

Noen som savnet det?  

• Minner om barn med nyoppståtte 

symptomer må holdes hjemme. Dette 

gjelder alle sykdomstilfeller.  

• Husk munnbind under levering og 

henting.  

 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi opp med en aketur for hele gjengen ved friidrettsbanen. Dette var skikkelig 

morsomt for gruppen og de holdt på med dette i lang tid. Så aktive og utholdne barn! Ikke minst så er 

det fint for dem å få oppholde seg i andre lekemiljøer som inviterer til andre typer lek, enn det som 

skjer innenfor barnehagens gjerder. Videre har vi fått hatt samlingsstund med fokus på eventyret om 

«Skinnvotten», sett bilder av ulike vinteraktiviteter og snakket om disse, og sunget noen sanger. Vi har 

fått gjort klar kuben vår ved å fremstille denne som en slags skole/kontor med bilder av tall, bokstaver 

og en regnbue. På tirsdagen feiret vi Lavrans sin bursdag med krone, flagg, bursdagssang, raketter og 

fruktskåler! Vi håper du hadde en fin feiring av dagen din. På onsdagen ble gruppen delt og den ene 

tok seg en tur til Furutoppen for lek og sporjakt. På torsdagen delte vi gruppen og lagde hvert vårt 

vintermaleri. Disse henger nå inni rammene på avdelingen. Så fint med litt vinterkunst som dekorerer 

avdelingen vår! Vi avsluttet uken med fredagsdisco og eventyr. Takk for en fin uke! 


