
HARELABBEN 
 

Mandag 28. februar Tirsdag 1. mars Onsdag 2. mars Torsdag 3. mars Fredag 4. mars 

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR MILLE 

SOM HAR FYLT 3 ÅR! 

BARNEHAGEN 

 

Vi gjør om kuben vår til en 

butikk og har butikklek! 

 

 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Kroppslig lek i skogen! 

 

Lunsj: lapskaus 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn) 

 

 
 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen! 

 

Sporjakt, fuglesamling og fredagsdisco! 

 

 

 

 

 
Informasjon og beskjeder: 
 

➢ Det har vært litt vått om 

ettermiddagene den siste 

tiden. Ta en sjekk i barnas 

hyller og se til at de har 

nok skift (overdeler, 

underdeler og sokker). 

➢ Minner igjen om to sett 

regntøy (gjerne foret), 

dockboots/sherrocks og 

regnvotter(foret).  

 

 

 

 

Uke 9 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken har også vært preget av mye smitte og sykdom på huset og vi har hjulpet hverandre etter beste evne 

for å gi barna en best mulig hverdag her. Dette har godt veldig fint i samarbeid med dere foreldre. Vi ønsker å takke 

dere for forståelsen og for at dere har hentet barna tidligere de dagene det har vært færrest voksne. På grunn av 

fraværet har vi dessverre ikke fått til de turene til Furutoppen slik vi ønsket, men vi har fått gjort mye moro sammen 

uansett. På mandagen ble det skjært ut hjerteformer i snøen. Dette skapte nysgjerrighet og undring fra barnas side. 

Under samlingsstundene våre har vi fått hatt Kims lek (og dette tok barna raskt til seg og har gjort det samme i sin 

lek) og hatt eventyrstund om «Skinnvotten». Vi har også fått lagd pinjata i forkant av karnevalet. På torsdagen ble 

det skikkelig fest med selvlagde kostymer, ansiktsmaling, farging av snøen, dramatisering, disco, pølser og litt godt 

fra pinjataen. På fredagen fikk vi dessverre ikke feiret bursdag på grunn av sykdom, men feirer så fort Mille er 

tilbake. Vi avsluttet uken med bollebaking. En fin og sanserik aktivitet for de yngste! Det er jo fastelavn til helgen! 

 Takk for en fin uke! 


