
HARELABBEN 
 

Mandag 19. april Tirsdag 20. april Onsdag 7.april Torsdag 21. april Fredag 22. april 

FURUTOPPEN/TUR 

 

Den ene gruppen går til Furutoppen og 

fortsetter med fokus på fugler. 

 

Den andre går på oppdagelsesferd i 

barnehagens nærmiljø/fotballbanen.  

 

 

BARNEHAGEN 

 

Samlingsstund om alle fargene vi 

har vært igjennom. Husker barna 

fargene?  

 

Varmmat: 

Hverdagsgryte 
(Husk skål og bestikk i en pose m/navn). 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og lager et 

vårmaleri av klinkekuler og 

troll av steinene vi plukket 

før påske! 

 

Katherine og Marie på 

ledermøte kl. 12.00-13.30. 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen 

fortsetter med 

klinkekulemaleriene og 

trollene våre! 

 

 

Uke 16 

Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke startet vi uken med delte grupper og SNØ!? De eldste var på Furutoppen på mandagen, mens 

de yngste var der på tirsdagen. På Furutoppen har det vært mye fin lek og kroppslig utfoldelse, vi har hørt 

eventyret om «De tre bukkene Bruse», vi har lyttet til fugler og tatt en titt på barnas personlige fugler. 

Det er flere som begynner å bli flinke til å huske navnet på sin fugl nå. På veien opp til skogen er det flere 

som har vært veldig interessert i en traktor som stod parkert rett ved stien. Veldig gøy for barna å 

observere denne på nærmere hold. På tirsdagen gikk de eldste på en lang oppdagelsestur helt til 

Solplassen. For en fin tur dette var, og barna fikk øye på mange vårtegn og andre ting i løpet av turen. 

Veldig spennende for barna å utforske nye områder. På onsdagen hadde vi samling med fokus på fargen 

BLÅ. Vi har også storkost oss med kyllinggryte. På torsdagen feiret vi Olav som fylte 3 år! HIPPHURRA 

for deg! Vi feiret med krone, bursdagssang og is i strålende sol. Alltid stas med bursdag. Denne uken har 

barna også fått prøvd seg på sykler. Dette stortrives de med og det kommer til å bli mye sykling 

fremover. Vi avsluttet uken med Fredagsdisco. Tusen takk for en fin uke!       

Informasjon og beskjeder: 

 

• Vi startet opp med 

foreldresamtaler i uke 17 og 18. 

Vi blir enige om tider på Visma.  

• På torsdag skal vi ha 

brannøvelse kl. 14.00 i 

barnehagen.   

 


