
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV AUGUST:  

Det har allerede gått en måned av det nye barnehageåret, og vi på Harelabben føler vi er 

godt i gang! Vi har brukt god tid på lek i barnegruppa nå etter ferien, for å etablere 

vennskap, tilhørighet og trygghet, - til barn, voksne, barnehagen og Furutoppen. I 

Rammeplan for barnehagen står det "barnehagens fysiske miljø skal være trygt og 
utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer». Vi voksne ser nå at alle barna er 

trygge i lek og aktivitet, og "de gamle barna" har tatt de nye godt imot, - slik gode venner 

gjør! 

Seks flotte jenter har begynt på Harelabben i august, - Eline, Josefine, Karoline, Mathea, 

Margrethe og Amalie! Velkommen! Emmy og Sanna kom flyttende fra Ekornstubben, og 

Sophie, Olav, Edvard, Anja og August gikk på Harelabben forrige barnehageår også. Nå 

teller den fine gjengen vår 13 barn, 10 jenter og tre gutter!  

 

 

 

                 

  

 

Furutoppen er basen vi har i skogen, den ligger like bak klubbhuset. En kort tur, men med 

muligheter for tusenvis av opplevelser og oppdagelser underveis! På Furutoppen har vi alt 

vi trenger; et stort telt (med vedovn) som vi kan spise, skifte og varme oss i, et sovetelt, en 

flott bålplass med stor gapahuk så vi kan spise i le av 

regn og vind, lekehus, sklie, husker, balanse- stokker, 

do – hus, «butikk», klatrenett og mye, mye mer!        

Et spennende og utfordrende sted å være! Små barn 

sanser med hele kroppen, de lukter, føler og oppdager 

alt hva naturen tilbyr. De hører hakkespetten, kjenner 
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de ruglete konglene i hånda, de lukter på mose, og mat og røyk fra bålet… Vi klatrer, 

balanserer og går i ulendt terreng, - hele kroppen blir brukt! På Furutoppen har både små 

og store gode dager! I Barnehageloven står det «Barnehagen skal gi barn muligheter for 
lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter» 

 

                                

Vi deler Furutoppen med Ekornstubben, den andre småbarnsavdelingen. I høst vil vi bytte 

på å være i skogen, Harelabben tre dager i uka. I like uker vil det bli turer til Furutoppen 

mandag, tirsdag og onsdag, og i ulike uker onsdag, torsdag og fredag. Noen båtturer og 

møtedager kan gjøre litt om på planene, dessuten er både vi, og barna, ganske impulsive 

og finner fort på noe annet moro! ;) 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også feiret en bursdag på Harelabben i august! 

Hurra for Eline som ble 2 år! Bursdagene 

feirer vi ofte på ettermiddagen, til 

fruktmåltidet, med sang, bursdagskrone, 

mye positiv oppmerksomhet og et fat med 

ekstra god frukt! Bursdager er stor stas! 



PLANER I SEPTEMBER 

I september håper vi å få til noen båtturer før høsten blir for kald. Det er mye å utforske på 

fjorden også, ikke minst vårt rike fugle- og dyreliv. Vi vil prøve fiskelykken, og kanskje ser 

vi ender og svaner? Fugler er et tema vi skal jobbe mye med også dette barnehageåret. I 

garderoben har vært barn fått bilde av sin fugl på plassen sin. Denne fuglen ser de også på 

stolen sin på Harelabben og på sekken sin. Dette er fugler vi finner i vårt nærmiljø, enten i 

barnehagen, i skogen eller ved fjorden. Barna er allerede nysgjerrige og oppmerksomme på 

fuglene vi ser, og vi stopper gjerne for å undersøke fuglekassene på vei opp til Furutoppen. 

 

      

 

Vi har allerede begynt på et prosjekt med steiner! Store steiner skal samles, vaskes og 

males. Vi skal jobbe med farger, samt begreper som over/under/ved siden/mellom og 

stor/liten. I tillegg blir det selvsagt mye telling. I Rammeplanen står det "Fagområdet 
Antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, orientering, visualisering, former, tall, telling og måling"  Dette blir et 

spennende prosjekt som vi håper og tror vil engasjere barna utover høsten! 

   

 

 

 

 

 

 

 



Alle barnehagene i Hole jobber med Psykisk 

førstehjelp som tema. På Harelabben vil vi støtte og 

anerkjenne barnas egne følelser, og hjelpe de med å 

sette ord på disse. I materiellet vi bruker har vi disse 

bamsene, og vi bruker begrepene Røde tanker og 

Grønne tanker. Røde tanker er negative og vonde tanker. 

Grønne tanker er tanker som er hjelpsomme, og som 

skaper mer glede og trivsel.  

 

Harelabben inviterer foreldre og søsken til 

Høstsuppe på Furutoppen torsdag 28.september. Vi 

skal bake, pynte, skrelle, kutte og smake, 

forberedelsene til en slik fest må tas alvorlig! Vi vil 

selvsagt gjerne vise dere den fine plassen vår, men 

også hvordan barna bruker skogen som område for 

lek og læring! Velkommen! 

  

 

Vi sees vel på Foreldremøtet onsdag 6. september? Velkommen! 

Vi gleder oss til en ny aktiv måned på Harelabben! 

 

September – hilsen fra 

Caroline, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 


