
HARELABBEN 
 

Mandag 3. mai Tirsdag 4. mai Onsdag 5. mai Torsdag 6. mai Fredag 7. mai 

BARNEHAGEN 
 

Eline lager 

bursdagskrone  

 

 

 

Vi fortsetter å lage troll 

av steinene våre. Blir det 

17. mai troll? Og hva er 

det? 

BARNEHAGEN 

 

Eline fyller 3 år! Vi 

feirer med flagg, sang, 

frukt og krone i dag! 

 

Hipp hipp hurra  

 

Aktivitet: troll  

BARNEHAGEN/ 

FURUTOPPEN 

 

Varmmat i dag: 

Ostesmørbrød  

 

Vi deler gruppen. En i 

skogen, og en i 

barnehagen 

 

BARNEHAGEN/FURUTOPPEN 
 

Vi deler oss og benytter oss av både Furutoppen, 

nærområdet og barnehagen. Fokus disse dagene er 

undring og eksperimenter.  
 
 
 
 

 
 
 

 

Evaluering: Mandagen startet med mye kjærlighet og storebrorfest for Sigurd. Det ble 

delt ut mange klemmer og vi koste oss med muffins til fruktmåltidet. Sigurd virket stolt 

over krone og festen vi hadde og hele gjengen koste seg       Mandag fjernet vi også 

sperrebåndene mellom oss og Ekornstubben og det har resultert i mye fin lek og 

utfoldelse i barnehagens uteområde. Tirsdag hadde vi lesestund ute. Katherine la frem 

pledd og mange forskjellige bøker. Her leste vi sammen og boken: «Larven aldrimett» ble 

en favoritt. «En gang til» ropte ungene! På onsdag gikk hele gjengen opp til Furutoppen. 

Her lagde vi kyllingwraps til lunsj, og det falt virkelig i smak. På torsdag delte vi oss i to, 

der den ene gruppen gikk i skogen, mens den andre malte steinene vi samlet inn før påske. 

Spennende å se hva dette blir til slutt! Fredag delte vi oss igjen og byttet på å være i 

barnehagen og i skogen. De i skogen har fisket med fiskestang og hatt fuglesamling. De i 

barnehagen har vært aktive i uteområdet og sett en stor lastebil som vinket til oss       

Riktig god helg alle sammen!  

Uke 18 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Eline fyller 3 år tirsdag 4. mai! 

Hipp Hurra        

 

• Fotografering tirsdag 4. mai. 

Det vil bli tatt gruppebilde og 

portrettbilder av alle. Det blir 

dessverre ikke tatt 

søskenbilder i år.  
 


