
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV NOVEMBER:  

I november skulle vi jobbe med kroppen og 
grunnbevegelsene gå, løpe, hoppe og rulle. Vi fikk 
oss noen timer i hallen, til stor glede hos barna. Der 
hadde vi hinderløyper, dans og lek med ball. I tillegg 
til hallen har vi en fantastisk plass i skogen med 
uendelige muligheter og utfordringer. I skogen er 
det røtter og stubber vi kan klatre og balansere på. 
Det krever mer av en 2-åring å komme seg frem i 
skogen enn på flat mark. Vi får øvd på balanse når vi går over røtter med sekkene på 
ryggen.  

 

Videre i november har vi jobbet med sansene våre; lukte og smakssansen har vært viktig. I 
sanseboksen denne perioden har det vært ulike krydder vi har luktet på. Vi har også smakt 
på mel, sukker, salt, og kakaopulver. Dette var en spennende og rar følelse. Sukker smakte 
kjempe godt, men at kakao som alle er så glad i.. ikke smakte godt var det mange som ble 
overrasket over.  

 

 

Månedsbrev for 

Harelabben  

Desember 2017 

Viktige datoer: 

1.12 – Julegateåpning vik torg 

13.12 – lysfest 

18.12 – Nissefest på Furutoppen

  

 

 



Vennskap er en viktig del av livet vårt, alle må ha en eller flere de 
kan prate og leke med. Vi på harelabben jobber med hvordan vi 
skal være mot hverandre i lek og andre situasjoner gjennom 
dagen. På morgenen skal barna og voksne alltid bli møtt med 
ett hei! Det er harebarna veldig flink til, her er det full jubel når 
vi kommer til barnehagen. Det samme 
på ettermiddagen, da skal vi si hadet til 
hverandre. Vi skal vise at vi bryr oss. 
Om ett barn faller på veien, så hjelper 
vi det opp igjen. Vi roser og heier 
hverandre frem i hverdagen.  

 

 

 

 

Vi i naturbarnehagen er så heldige med flotte plasser i skogen. 
Furutoppen er vår base og her har vi utallige utfordringer og 
muligheter. Vi har barn med utrolig fantasi og da kan noe så enkelt 
som en stokk bli til fly.. Med fly kan en jo reise til Spania, der er det 
varmt og alle må ha på solkrem! ''bukkene bruse brua'' har blitt til 
en stor båt. Med båten samles vi og reiser til øya. Her må vi passe 
på så vi ikke detter i vannet. Da hjelper vi 
hverandre med en hjelpende hånd. Og det er 
veldig viktig å ikke gå ut av båten før motoren 
er skrudd av! Ved siden av bålplassen har vi en 
''sykeseng'' her har vi alltid en doktor på jobb. 
Der kan hvem som helst legge seg ned og få 
både kos, sprøyte og støttende ord. Dette er 
bare noen av aktivitetene vi holder på med på 
furutoppen. Vi er heldige!   

 

Denne måneden tok vi ned det gamle lekeapparatet, vi 
har nemlig kjøpt nytt! I desember vil det nye apparatet bli 
montert. Olav og August har godkjent og pratet om 
hvordan lekeapparatet skal bli satt opp   

 

 

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter 

opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre  

Rammeplanen for barnehagen s.22  



 

 

 

Vi startet med noen juleaktiviteter i november for å få 
en roligere tid mot jul. Simmi hadde en oppgave fra 
skolen som gikk ut på å ha en juleaktivitet med barna. 
Denne gangen var det Emmy, Karoline, Olav og August 
som fikk være med. Vi plukket pinner og måtte knekke 
de i mindre biter, deretter malte vi med grønn. Med så få 
voksne og barn får alle muligheten til å prate og fortelle 
det de tenker på. Vi voksne kan bekrefte og utfordre 
språket.  

 

Nå er det bare 2-åringer på harelabben. Endelig hadde Josefine bursdag! Det ble feiring 

med bursdagskrone , sang, gode klemmer og fruktmåltid.  

 

 

Dere er helt utrolige! Vi fikk 100% svar på foreldreundersøkelsen, vi har fått veldig mange 
gode tilbakemeldinger. Vi vet nå godt hva dere tenker om hverdagen til barna deres. Vi 
skal sette oss ned og se hva vi kan forbedre enda litt til og hva vi kan fortsette med akkurat 
som vi gjør  Siden dere svarte alle sammen og så fort, vant vi premien, hurra!  

                 

PLANER I DESEMBER: 

Desember starter med julegateåpning på Vik torg kl 17.00. Her blir det ett stort og vakkert 

barnekor. Sangene har vi øvd på og hørt mange ganger gjennom november. For de minste 

barna kan det være litt skummelt, så noen trenger ett fang eller en hånd å holde i. Det er 

mange folk som møter opp og det kan bli veldig stort for de minste barna.  



I desember blir det en del forskjellige aktiviteter. Vi skal ha adventsamlinger med sang og 

moro. I år har vi en stor nisse som skal henge på veggen, her skal vi lime på bomullsdotter. 

Det er 24 sirkler, og når alle disse er fylt opp og når nissen har helt skjegg er det julaften!  

13. desember er det tid for lysfest igjen. Da er dere hjertelig velkomne til barnehagen. Det 

blir sang ved lavvoen ca. halv 8. Vi serverer saft og boller. Fint om dere tar med der kopper 

til dere selv .  

14. Desember er det julebord for barna i skogen: I år skal vi ha julebord sammen med 

Ekorn barna på Furutoppen. På julebord er det viktig med god mat og drikke. Vi skal ha 

full julemiddag med medisterkaker, medisterpølser, ribbe, poteter og saus.  

18. desember er det klart for nissefest på Furutoppen fra kl 18.00. Fakler blir satt opp og 

viser veien opp til furutoppen. Når dere kommer opp vil det bli servert grøt og saft. Her 

kan dere skravle med andre foreldre og ansatte, eller bare nyte den koselige stemningen. 

Det blir hengt opp lapp i garderoben, hvor dere må sette opp hvor mange som kommer. 

Dette er for at vi skal vite hvor mye grøt og saft vi skal ha klart.   

Mellom alt som skal skje i desember ønsker vi å ha en rolig tid 

frem mot jul. Vi skal ikke stresse oss gjennom dagene, men nyte 

tiden mot jul. Det vil bli baking og julegaveproduksjoner, men 

alt skal være preget av glede.  

 

Vi satser på mye mer snø frem til jul ! Det er så gøy å leke med 

snø.  

 

 

 

 

Som de fleste har fått med seg så skal Caroline ha en baby. Hun skal ut i 

svangerskapspermisjon på ny året. Om alt går etter planen og hun holder seg frisk går hun 

ut i permisjon 21 februar. Knut Emil har ansatt en som heter Jeppe, som da skal jobbe på 

Harelabben.  

Vi trenger syltetøyglass 

til julegavene! Ta med 

ett glass og skriv navn 

på   



Desember – hilsen fra 

Hege, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Caroline 


