
HARELABBEN 
 

Mandag 28. juni Tirsdag 29. juni Onsdag 30. juni Torsdag 1. juli Fredag 2. juli 

BÅTTUR 

 

Haregjengen drar på 

båttur! Hva får vi øye 

på denne gangen?  

 

BARNEHAGEN 

 

Vi tar frem 

barnehagesyklene!  

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi tar en tur til fotballbanen!  

 

Vi tar med den 

fargerike 

fallskjermen vår!  

 

Lunsj: Brødmat  

BARNEHAGEN 

 

Vi tar en tur i hallen!  

Kroppslig utfoldelse og musikk!  

 

 

 

Katherine og Marie på 

ledermøtet kl. 12.00-13.30.  

BARNEHAGEN 

 

Eline, Leah, 

Sigurd og Syver 

blir med elgene 

på båttur. 

 

Fredagsdisco i barnehagen!  

 

 Evaluering av forrige uke:  

Forrige uke starten vi med mye lek og moro sammen med Revehiet i barnehagen. Oliwier, Edvard, 

Charlotte og Olav har blitt godt kjent med voksne og barn og har fått spise måltidene sammen med 

dem. I tillegg har resten av gruppen også fått gleden av å leke med og få omsorg av revebarna. 

Gresset har blitt klippet og det var mange nysgjerrige barn som fulgte med på denne prosessen. På 

grunn av en del regn så har det også blitt en del vannlek i begynnelsen av uken. Store vanndammer 

med mye plasking og lek med bøtter og spader. Det har også blitt litt endringer i planene for vi 

hadde egentlig tenkt oss en tur på Furutoppen, men på grunn av altfor mye mygg, er det blitt tatt en 

avgjørelse på at ingen av avdelingene skal være i skogen før etter sommerferien. Pga. sykdom fikk vi 

dessverre ikke til noe båttur. Barna har i stedet hatt det morsomt med den fine dampdusjen vår og 

fått avkjølt seg i varmen. Noen av barna har vært skeptiske, men syntes det har vært spennende å 

observere de andre. Vi har også tegnet med kritt på asfalten! Vi avsluttet uken med bursdagsfeiring 

av Snorre som fylte to år på lørdag! Han ble feiret med bursdagskrone, raketter, sang, flagg og is! 

Håper du hadde en fin dag og feiring av dagen din Snorre! Tusen takk for en fin uke!       

Informasjon og beskjeder: 

 

• Denne uken skal vi samarbeide med 

Elgtråkket slik at Eline, Leah, Sigurd 

og Syver blir enda bedre kjent med 

voksne og barn. Basen blir fortsatt på 

fremsiden.  
 

• På grunn av mye mygg i skogen, 

kommer vi ikke til å være i skogen før 

etter sommerferien.   
 

• Husk å rydde sykler i vognskuret når 

dere henter barna!  

 

Uke 26 


