
 

 

 

 

 

 

  

Harelabben har hatt en flott start på det nye året! Flere av barna har sluttet å sove på 

dagtid nå, og plutselig er det så mye mer tid å leke og lære på! Vi prøver uansett å ha en 

rolig aktivitet og hviletid, også for de som ikke sover. Vi leser gjerne bøker, synger og 

hører på musikk. Er vi i barnehagen er det nok av hjelper når vi skal dele opp frukt til alle 

avdelingene! 

EVALUERING AV JANUAR 

Vinteren har vært strålende så langt, og Haregjengen har 

boltret seg i snøen! Vi har akt, så snøen har sprutet og vi har 

sett ut som snømonstre! Finfine akebakker er det både i 

barnehagen, ved klubbhuset og på Trollhaugen! Flere av 

barna har gått runder på runder rundt barnehagen med ski 

på beina, noen har prøvd litt, mens andre har øvd mye. 

Skiglede er det i alle fall blant to åringene i Natur og 

Idrettsbarnehagen. Barna styrker balansen, lærer teknikker (ikke barebare å reise seg opp 

igjen etter et fall, komme seg opp snøkanten  eller snu seg rundt med ski på beina!) og 

ikke minst får de masse støtte og ros, - barna opplever MESTRING med ski på beina! 

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring 
ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt. 

Vi har også bygget og lagd former i snø. Snømenn, snøsenger, ulike snødyr og flotte 

snøhuler! Barna har planlagt, diskutert og jobbet hardt, og med gode voksne på laget har 

samarbeidet gått riktig så bra! Selve prosessen er alltid viktigst, - barnas initiativ og glede 

over aktiviteten! Så om dere ikke har sett bilder av 

så mange flotte snømenn, 

så kan nok det stemme, - 

dere skulle bare visst hvor 

mange påbegynte 

"snømenn" vi laget! ;) 
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Viktige datoer: 

6.2 Samenes dag 

21.2 Mini- OL i barnehagen! 

 

 

 



Noen av disse snøformene har vi også malt, og som alltid når 

vi tar frem malesakene er det stor jubel. Det var spennende å 

få male ute, og på et nytt underlag! Vi har også blandet ut 

vann og maling i gamle melkekartonger, og frosset de ute så 

de ble til is- byggeklosser! Vi har ikke rukket å bygge enda, 

men prøver oss plutselig en kald februardag! 

 

Månedens store, og veldig populære aktivitet har vært baking! Ivrige barn har deltatt med 

måling, helling, røring, deling og forming av deiger. Vi har fått prøvd oss både i 

barnehagen, og på stekt på takke over bålet på Furutoppen. Boller, sjokoladekjeks, 

rundstykker (bålbrød) og peppernøtter! Så stolte og glade barn har kost seg med ferdige 

produkter, mmmm hjemmebakt smaker godt! Og barna både ser, lukter og smaker 

resultatet, - dette har vi lagd! Vi fortsetter med en bakedag i uka i februar også! 

"Barnehagen skal legge til rette for at barn kan utforske og oppdage matematikk i 
dagligliv.." Rammeplanen 

       

Eventyret om Skinnvotten, og alle dyra som vil varme seg og sove i votten, har vært 

populær på Harelabben! Vi har fortalt eventyr, vist med konkreter, og hatt rim og sang 

om eventyret. Siste punkt med dramatisering rakk vi ikke i januar, men vi har heldigvis 

mange muligheter i februar!  

På veldig våte, glatte eller blåsete dager har vi "rømt" inn i Hallen! Vi er veldig heldige som 

har et slikt sted rett ved siden av barnehagen! I januar har vi øvd oss på å kaste, sparke og 

rulle ball i hallen. Det kreves mye øye-hånd koordinasjon for å klare å ta i mot en ball, 

eller å beregne et spark på en ball i bevegelse. Vi øver oss i Hallen! Og er det noe 

Harebarna liker så er det å leke med ball, og å løpe!!, i Hallen! 

Det ble noen personalendringer på Harelabben i januar. Caroline ble sykmeldt, og må hvile 

seg hjemme til babyen bestemmer seg for å komme ut! Heldigvis for oss hadde Vivi 

akkurat kommet tilbake fra permisjonen sin, så overgangen gikk ganske så smertefritt. 

Velkommen til oss på Harelabben Vivi! 



Harelabbens første tre- åring feiret vi i januar. Med sang, krone og 

masse deilig frukt (som bursdagsjenta hadde bestemt, og vært med 

å kjøpt inn selv) koste vi oss skikkelig både små og store.           

Hurra for Karoline som ble 3 år i januar!  

 

 

PLANER FOR FEBRUAR: 

Vi satser på fortsatt vinter, med snø, aking, snøbygging og skigåing! I februar arrangeres 

OL, også på Svendsrud! Mens storbarnsavdelingene legger opp til både skiskyting og "5-

mila" skal vi Ekorn og Harer ha egne øvelser i "Mini OL", også stiller vi selvsagt sterkt som 

heiagjeng for de store! Dette gleder vi oss til! 

Vi vil fortsette med eventyr, og nå er det Gullhår og de tre 

små bjørnene vi gleder oss til å fortelle, leke og dramatisere! 

Barna elsker når vi forteller med konkreter og de selv kan 

være med å flytte rundt på og leke med dyra/figurene. Vi er 

spente på om barna drar med seg noen elementer fra 

eventyret inn i rolleleiken sin?  

Et annet mål for februar er at vi sammen med barna skal lage en "Fiklevegg" Det er en stor 

plate med mange fastmonterte duppeditter som barna kan fikle med. Lysbrytere, 

dørhåndtak, forskjellige låser, trinser og hjul.. Uendelige muligheter her altså! Jon Didrik 

har ansvaret, og vil gå på skattejakt og jobbe sammen med barna i ukene fremover. Er det 

kanskje noen som har noen skatter hjemme de vil avse?? 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna 
opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 

 

Dere visste vel at februar er "hjertemåneden"? I februar skal vi glede andre, og blant annet 

finne på mye morsomt sammen med Ekornstubben! Vi har som mål å 

invitere den andre småbarnsavdelingen på morsomme aktiviteter, turer og 

kanskje til og med overraske med litt "hjemmebakt". Vi ønsker at barna skal 

knyttes tettere sammen, de kan få utvikle nye vennskap, og bli tryggere på både 

barn og voksne. Vi gjør det også for å glede andre, og vi håper alle på Ekornstubben blir 

varme i hjertene sine og får grønne tanker og gode følelser når de får hyggelige 

invitasjoner og boller av oss? 



Vi merker godt at mange av barna på Harelabben snart blir 3 år! De 

klarer så masse selv, og vil veldig gjerne hjelpe til! I februar vil vi ha 

litt ekstra fokus på å gi barna god nok tid i garderoben, tid til å 

klare selv! Med litt tilrettelegging, og noen råd og tips underveis 

vet vi at mange vil få til å kle på, eller av, seg selv! Noen knapper, 

strikker og glidelåser krever ekstra finmotorikk, men å få prøve og øve seg er så viktig! 

Dette er gjerne noe dere kan øve litt på hjemme også? Kanskje det ikke passer så godt på 

morgenen, når klokka løper og barna "skal bare", men i helgene eller på en sykedag/fridag? 

Lykke til! 

 

 

 

Ha en fin måned, alle sammen! Februar – hilsen fra 

Vivi, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 

 

 


