
HARELABBEN 
 

Mandag 8. mars Tirsdag 9. mars Onsdag 10. mars Torsdag 11. mars Fredag 12. mars 
 

BARNEHAGEN 
 

Kreativ mandag. 

Vi deler gruppen 
 
 
 
 
 
 
 

 

BARNEHAGEN 

Barnehagedagen 

 

Tema: Små steg for 

kloden  

 

 

 

 

FURUTOPPEN 

 

Varmmat: Pytt i panne  

(Husk skål og bestikk)  

 

 

Eventyrstund  

 

FURUTOPPEN/ 

BARNEHAGEN 

 

 

 

Katherine og Marie 

ledermøte 12:00-13:30 

 

FURUTOPPEN 

 

Vi utfordrer oss 

motorisk og lager 

hinderløype i skogen  

 

Evaluering: For en uke vi har hatt, og for et vær. Vi nyter endelig mer utetid, 

og vi er omsider tilbake på Furutoppen for fullt       Det er fortsatt noe is på 

veien inn mot basen, men vi har blitt veldig flinke til å finne gode alternativer 

til veivalg der det er glatt. På mandag gikk vi på tur for å finne hver vår unike 

stein. Denne skal vi senere lage hvert vårt troll av og vi gleder oss til å se 

resultatet. Tirsdag hadde vi knallvær og kunne for første gang på lenge ta av 

vottene. Det til stor glede for hele gjengen! Onsdag, torsdag og fredag ble 

det tur til Furutoppen. På onsdag lagde vi en laks og pastarett og det var 

veldig spennende å følge med på hele prosessen. Det ble også veldig godt og vi 

koste oss med god mat og godt selskap i teltet. Torsdag ble det balansering, 

klatring og mye fin lek. De som ikke sover ble også med på en oppdagelsestur i 

sovetiden! I dag - fredag har vi kost oss med lapper laget på bålet. Vi ble bare 

fem barn i dag! Vi har uansett hatt en super dag. God helg alle sammen        

 

  

Informasjon og beskjeder: 
 

• Tirsdag 9 mars: Vi markerer barnehagedagen  
 

• Torsdag: Ledermøte 12:00-13:30 
 

• Med tanke på planlegging av dagen ønsker vi 

gjerne beskjed tidlig på dagen dersom barna 

skal ha fri eller er syke        
 

• De dagene vi skal i skogen ønsker vi at 

matboks og drikkeflaske skal ligge i sekken.  

Uke 10 


