
HARELABBEN 
 

Mandag 23. november Tirsdag 24. november Onsdag 25. november Torsdag 26. november Fredag 27. november 

 

BARNEHAGEN 
 

Musikk og dansestund i 

barnehagen.  

 

Eventyrstund og samling 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi baker pepperkaker i 

dag! 

 

FURUTOPPEN 

 

Motorisk utfoldelse i 

skogen. Vi bruker 

kroppen 

 

 

 

BARNEHAGEN/ 

FURUTOPPEN 

 

Ledermøte 12.00-13.30 

(Marie og Katherine)  

 

Varmmat: Laks, pasta og 

hvit saus 

 

FURUTOPPEN 

 

Fyre opp bål på 

Furutoppen. Kanskje vi 

kan lage litt kakao eller 

noe annet godt?  

 

 

 

Evaluering: Vi har denne uken hatt ganske varierende vær. Noen dager har det 

vært god temperatur slik at vi har kunnet spist ute, og andre kaldt så vi har 

måttet finne frem vottene. På tirsdag blåste det også mye. Det blåste faktisk så 

mye på kvelden at det har fått trær til å bøye seg. Det gjorde at vi ikke fikk 

gått i skogen på onsdag. Da ble det lek i barnehagen isteden       Her hadde vi mye 

fin rollelek sammen, og vi kjørte sykler. Torsdag ble det pytt i panne til lunsj og 

det smakte veldig godt! Det ble faktisk helt tomt       I dag kjente vi virkelig på 

kulden og nå var det på med vinterdresser. Siden vi ikke fikk gått på Furutoppen 

ble det en tur på fotballbanen isteden. Hit tok vi med oss fallskjermen og 

høyttaler. Det ble full fest her og de storkoste seg med å gå under fallskjermen. 

Sterke, fine farger som blåste opp i luften. Sanserik opplevelse. Etter det ble 

det musikk og dansing. Det gjorde at vi holdt varmen i kroppen vår helt til det var 

på tide å finne veien tilbake til barnehagen. Da vi kom hit var det tid for lunsj. 

Katherine og Eline lagde kakao til oss. Nam       God helg til dere alle!  

Informasjon og beskjeder: 
 

• 22. november 1. søndag i advent.  

 

• Varmmat på torsdag, husk skål/fat og 

bestikk i en pose  
 

• Nå begynner det å bli kaldere ute så vi 

ønsker at dere tar med vinterdressene og 

vinterskoene til barna.  

Uke 48 


