
HARELABBEN 
 

Mandag 11. oktober Tirsdag 12. oktober Onsdag 13. oktober Torsdag 14. oktober Fredag 15. oktober 

BARNEHAGEN 

 

Vi ønsker Adele (praksiselev fra 

10. klasse) velkommen! 

 

Lek og moro barnehagen!  

 

Katherine har fri!  

BARNEHAGEN 

 

Vi legger til rette for 

doktorlek i kuben vår!  

 

 

 

FURUTOPPEN 

 

Barna hjelper til å finne ved 

til bålet og er med på 

matlagingsprosessen.  

 

Lunsj: Laks og pasta m/pesto 
(husk skål og bestikk i en pose 

m/navn) 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og går på 

oppdagelsesferd!  

 

 

FURUTOPPEN 

 

Vi tar frem kofferten til 

samlingsstund!   

 

  

 

Uke 41 

Evaluering av forrige uke:  

 

Denne uken ble det litt endringer i planene pga. møter, avspasering og sykdom. Mandagen og tirsdagen 

ble det en del frilek ute i barnehagen sammen med flere av de andre avdelingene i barnehagen. På 

onsdagen ble det matlaging ute hvor barna fikk observere prosessen. Før lunsj markerte vi verdensdagen 

for psykisk helse gjennom å lage et felles kunstverk gjennom fotavtrykk. Dette skulle symbolisere 

regnbuen som har gått igjennom hele denne koronaperioden. Årets tema er jo: Livet under og etter 

pandemien. Vi tenkte dette var en fin måte å markere dette på ved å la barna skape noe felles. Dette 

skaper samhold, felleskap, som igjen gir et godt psykososialt miljø. Dette er viktig for en god psykisk 

helse. På torsdagen fikk vi endelig tatt turen til Furutoppen igjen. Denne gangen ble det mye klatring 

både på steiner, bukkenebrusebrua og stigen til sklien. Før lunsj hadde vi samling igjen om røde og 

grønne tanker. Bamsene ble tatt frem og vennebildene av kanin og pinnsvin. Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Denne uken skal Adele, en elev fra 10. 

klasse, ha praksis hos oss. Vi ønsker 

henne velkommen!  

• Husk å melde dere på dugnad tirsdag 

19. oktober eller onsdag 20. oktober. 

FRIST mandag 11. oktober.  

• Minner om planleggingsdag fredag 

29. oktober. Da er barnehagen stengt! 

  

• Månedens yrke: Doktor 

 


