
HARELABBEN 
 

Mandag 18. oktober Tirsdag 19. oktober Onsdag 20. oktober Torsdag 21. oktober Fredag 22. oktober 

FURUTOPPEN 

 

Vi forbereder oss til vinter 

og bærer veden under tak.  

 

  

FURUTOPPEN 

 

Vi tenner bål og lager noe 

godt vi kan kose oss med! 

 

 

 

 

Dugnad kl. 16.00-18.00 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi raker og lager store hauger av løv! 

 

 

 

Lunsj: Tomatsuppe 
(husk skål og skje i en pose m/navn) 

 

Dugnad kl. 16.00-18.00 

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR 

EDISON SOM FYLLER 2 

ÅR! 

 

  

BARNEHAGEN 

 

Vi markerer FN-dagen!  

 
 

 
Evaluering av forrige uke:  

På mandagen fikk vi alle kjenne på høstværet og at kulden virkelig begynner å tre frem. Barna fikk erfare rim 

på bordene og gresset, og at det kom røyk fra munnen da vi pustet ut. Dette er en fin måte for barna å 

erfare årtidsendringene. Kuben vår på avdelingen er blitt gjort om det et sykehus, Harelabben sykehus. 

Denne har invitert til mye fin doktorlek hvor barna har tatt i bruk sprøyter, hansker, otoskop og stetoskop. De 

yngste utforsker gjennom sansene, mens de eldste er i gang med rolleleken. Det har også blitt litt disco, 

musikk og dans denne uken. På onsdagen ble gruppen delt, de yngste ble igjen i barnehagen og de eldste 

tok turen til Furutoppen. Her fikk barna delta på matprosessen, fra å lage bål til tilberedt mat. En meget 

sanserik prosess. På torsdagen fikk neste gruppe dra på Furutoppen. Det ble mye kroppslig lek på de ulike 

lekeapparatene. Gruppen i barnehagen hadde mye fin lek i sandkassen og fikk observere Kim som brukte 

løvblåseren. Det ble skikkelig store løvhauger! Vi avsluttet uken med oppdagelsesferd og sangsamling i 

barnehagen. Takk for en fin uke       

 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Minner om planleggingsdag 

fredag 29. oktober. Da er 

barnehagen stengt! 

 

• I november starter vi opp med 

foreldresamtaler. Mer info 

kommer senere.  

 

• Månedens yrke: Doktor 

 

Uke 42 


