
HARELABBEN 
 

Mandag 30. august Tirsdag 31. august Onsdag 1. september Torsdag 2. september Fredag 3. september 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

De eldste går i skogen og 

utfolder seg kroppslig. 

 

 

 

De yngste blir i barnehagen 

og lager bondegård i 

sandkassen. 

BARNEHAGEN/BÅTTUR 

 

De 6 eldste fra Harelabben og 

Ekornstubben drar på båttur. 

 

 

 

De yngste tar seg kanskje en 

liten trilletur til Furutoppen. 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Kanskje noen av barna vil 

være med på matlaging? 

 

 

 

Lunsj: Ostesmørbrød 
(husk tallerken i en pose m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

Vi gjetter dyrelyder!  

 

  

BARNEHAGEN 

 

Fredagsdisco!  

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

 

På mandagen hadde Milosz sin første dag i barnehagen. Så hyggelig å bli litt kjent med deg og vi gleder oss 

masse til å bli enda bedre kjent! Tilvenningen med deg har gått kjempefint og Milosz har kommet godt inn i 

gruppen allerede. Denne uken har vært preget av mye sykdom og vi vil rose dere alle for å være flinke til å 

holde barna hjemme når de har symptomer. På mandagen tok gruppa en tur i Tusseskogen for å plukke mer 

blåbær og da ble det samlet nok til å lage blåbærsyltetøy! På onsdagen oppdaget vi en stor padde i 

barnehagen. Den var virkelig fascinerende for flere av barna. Det har blitt spilt musikk og det har vært mye 

dans i finværet. Vi har også hatt samling om bondegården, hvilke dyr som bor der og sunget om dem. Barna 

er blitt så flinke til å etterligne dyrelydene. På torsdagen lagde barna et kjempefint kunstverk av blåbær. Så 

mye forskjellig man kan gjøre med skogens bær! Vi har også fått på ordentlig vindvær og hvilke krefter som 

suser omkring oss. Vi avsluttet uken med sveler og hjemmelaget blåbærsyltetøy! Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Månedens yrke: Bonde 

 

• Husk foreldremøte for 

Harelabben tirsdag 31. august kl. 

18.00. Vi sitter på kjøkkenet! 

Agenda: 

- Praktisk informasjon 

- Avdelingens planer 

- Dagsrytme  

 

 

Uke 35 


