
HARELABBEN 
 

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

BARNEHAGEN 

 

Vi ønsker Mille og 

Syver velkommen til 

Harelabben!  

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro i barnehagen! 

 

Vi bruker god tid til å bli 

godt kjent med hverandre og 

uteområdet vårt! 

BARNEHAGEN 

 

Vi introduserer eventyret 

om «Den lille røde høna» 

for barnegruppen.  

 

 

BARNEHAGEN 

 

Katherine og Marie er på 

ledermøte kl. 09.00-10.30 

 

Lek og moro i barnehagen! 

 

Varmmat: Kyllingsalat 
(Husk tallerken og bestikk i en pose). 

BARNEHAGEN 

 

Kanskje vi kan vise frem 

den fine plassen vår i 

skogen?  

 

 

 

 

 
 

Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke ble det en litt annerledes og kort uke for barna. Det har 

vært litt sykdom både blant barn og voksne på avdelingen. På mandag fikk 

vi god hjelp fra Jonas på Ekornstubben. Snorre hadde sin første dag på 

Harelabben på mandagen. Velkommen så mye til deg! Vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med deg! På onsdagen var det også en rolig dag og vi gikk 

derfor ut på en oppdagelsestur til fotballbanen og i skogen for å plukke 

litt blåbær. Dette syntes barna var veldig spennende!  

På planleggingsdagene har vi planlagt hva vi skal jobbe med/ha fokus på 

de neste månedene, ryddet og ordnet basene våre i skogen og i 

barnehagen. Vi kommer til å fortsette å ha fokus på tilvenning, trygghet, 

lek og relasjoner resten av måneden. Vi gleder oss masse til å bli godt 

kjent alle barna og foreldrene! Tusen takk for en fin uke!       

Uke 34 

Informasjon og beskjeder: 

 

• HUSK: Klær etter vær! Skift i hylla og i sekken inni en pose! 

Regner det trenger vi ekstra sett med 

regntøy/skalltøy/støvler/goretex slik at vi kan skifte! 

Navnsett alle plagg. Grønne nett skal brukes til å ta med 

skittent/vått tøy hjem. Viktig at disse er med hver dag og at 

dere fyller på igjen av det som blir sendt hjem neste dag. 

 

• Felles frokost kl. 7.15-8.00 ute på benken eller i mathytta hvis 

dårlig vær. 

 

• Husk å sende bilder til barnehagebok til Marie       

 

 


