
HARELABBEN 
 

Mandag 4. oktober Tirsdag 5. oktober Onsdag 6. oktober Torsdag 7. oktober Fredag 8. oktober 

BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og går på 

oppdagelsesferd. Oppdager 

barna noen høsttegn? 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Røde og grønne tanker! Vi 

snakker om følelser gjennom 

ulike situasjoner som kan 

oppstå i barnehagen.  

 

 

 

FURUTOPPEN 

 

Barna deltar i 

matlagingsprosessen og blir 

kjent med hvordan vi lager bål. 

 

Lunsj: Kremostgryte 
(husk skål og bestikk i en pose m/navn) 

FURUTOPPEN 

 

Kroppslig lek og 

utfoldelse i skogen. 

 

 

  

BARNEHAGEN 

 

Fredagsdisco! 

 

 

Katherine har fri! 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

 

På mandagen og tirsdagen fikk vi dessverre ikke tatt turen opp til Furutoppen pga. sykdom i 

personalgruppen. På tirsdagen hadde vi samlingsstund om røde og grønne tanker. Bamsene våre ble tatt i 

bruk og vennebildene med pinnsvin og kanin fra ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen, ble vist frem 

til barnegruppen. Vi snakket om ansiktsuttrykkene og følelsene som kom frem. Barna begynner nå å bli godt 

kjent med enkelte følelser og hva disse bamsene våre representerer. «Den glade bamsen» og «den sinte 

bamsen» som de selv sier. På grunn av mye regn så har det blitt mye vannlek denne uken og forberedelser til 

høstsuppe. Vi har ferdigstilt høstpynten vår og pyntet Furutoppen. Flere av barna har fått deltatt i 

matprosessen fra å vaske, skrelle og kutte grønnsakene vi skulle ha i høstsuppen vår. Så mye utforskning og 

sansestimulering! På torsdagen var det endelig tid for en liten sosial sammenkomst i skogen og det var så 

hyggelig at det var så mange foreldre som hadde mulighet til å komme. Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Vi ønsker å takke dere alle for et 

hyggelig høstsuppe-arrangement 

på Furutoppen! 

  

• Fint om dere bytter barnas skift til 

ulltøy (både i sekken og i hyllen). 

Husk også mellomlag (ull/flis) 

som kan ligge i hyllene. Tynne 

votter er også fint til kaldere 

morgninger.  

 

 

 

Uke 40 


