
 
 
 

HARELABBEN 
 

Mandag 14. september Tirsdag 15. september Onsdag 16. september Torsdag 17. september Fredag 18. september 

FURUTOPPEN 

 

Vi fortsetter med 

eventyret «Den lille røde 

høna» og videreutvikler 

det. 

 

 

FURUTOPPEN  

 

Vi drar på 

oppdagelsesferd på 

Furutoppen og ser hva vi 

kan finne.  

BARNEHAGEN 

 

Vi lager hytte i 

barnehagen!  

 
 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Varmmat til lunsj 

(Husk skål/fat og 

bestikk)  

BARNEHAGEN 

 

Musikk, sang- og 

dansestund!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering: Mandagen startet med et gledelig gjensyn etter helgen. Vi 

opplever virkelig en god gruppedynamikk og felleskap på Harelabben 

allerede. Det gleder vi oss over, selv om vi ikke er helt fulltallig enda. På 

mandag begynte nemlig Hennie hos oss. Uken har derfor gått til å bli 

bedre kjent med henne       Velkommen! Denne mandagen hadde også 

Jonas fra Ekornstubben samling for oss med «Bukkene Bruse». Det er 

tydelig at dette er et eventyr mange av barna kjenner til godt – for her 

er de med hele veien og hjelper til med replikker. Denne uken har vi 

også hatt vannlek! Onsdag kom regnet og det dannes store dammer i 

barnehagen vi kan leke i. En sanserik og fin opplevelse       Hennie fylte 1 

år på onsdag. Hipp hipp hurra! Fredag ble det full fest med såpebobler. 

De løp etter boblene og prøvde å sprekke dem med fingrene sine       En 

aktivitet som virkelig slo an! Vi på Harelabben ønsker dere alle en riktig 

god helg!  

Uke 38 

Informasjon og beskjeder: 

• Minner om bruk av håndsprit ved levering og 

henting i barnehagen.  

• Vi har nå faste dager vi er på Furutoppen avhengig 

av hvilken uke vi er i. Barnehagehverdagen kan 

være noe uforutsigbar og det innebærer at vi av 

og til må improvisere litt. Av og til passer det seg 

ikke, andre ganger finner vi veien opp til skogen 

eller tar en tur til tross for at det står at vi er i 

barnehagen på ukeplanen        

• Vi har samling hver dag 10.30 med ulike temaer. 

Nå er det «Den lille røde høna» vi jobber med. 

Gjerne snakk om eller les eventyret for barna 

hjemme også       Det ligger på nett! 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gravstein24.no%2Fprodukt%2Fnoter-gd113&psig=AOvVaw0WaddRfy7b4C8CRzRcgqkl&ust=1599913109101000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi16fWK4esCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F205336064234436016%2F&psig=AOvVaw1xJdovE58LyDQXJ_T59rFd&ust=1599913400288000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCIuYGM4esCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.netclipart.com%2Fisee%2FxTom_chickens-clip-art-pinterest-farm-animals-clipart%2F&psig=AOvVaw0bRP2zvWhOQm_gEcwTjhnt&ust=1599913192592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDnuqGL4esCFQAAAAAdAAAAABAN

