
HARELABBEN 
 

Mandag 13. desember Tirsdag 14. desember Onsdag 15. desember Torsdag 16. desember Fredag 17. desember 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi ser an om vi får til en tur til Furutoppen en av eller 

begge disse dagene! 

 

Vi skal ha fokus på fugler og fuglemat og lage meiseboller 

på bålet! 

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Julebord for barna!  

Vi koser oss med god mat på 

kjøkkenet sammen med 

Ekornstubben. 

 
(Husk skål og bestikk i en pose m/navn) 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi ferdigstiller 

julehemmelighetene våre! 

 

 

 

 

  

BARNEHAGEN 

 

Julemusikk og 

julestemning på 

avdelingen! 

 
Katherine har fri!  

 

Uke 50 

Evaluering av forrige uke:  

Vi fikk dessverre ikke tatt noen tur til Furutoppen denne uken pga. sykdom og færre voksne. På mandagen 

fikk vi besøk av en dame fra biblioteket som skulle ha høytlesning for oss! Hun hadde med seg boken «Fie 

og Milo lager jul» og hadde den også på storskjerm slik at barna kunne følge med på bildene mens hun 

leste. Barna likte dette veldig godt og fulgte nøye med. En ordentlig hyggelig stund som helt klart skal 

gjentas. Vi har hatt kalendersamlinger hver dag, tent lys, fulgt med på hva Pulverheksa og nissen har gjort 

utover uken og øver oss på «Nisserød og nisseblå»-reglen vår. Dette har virkelig falt i smak for gruppen og 

de setter seg like forventningsfulle for hver gang vi finner frem juleboksen, kalenderboken og pinnefigurene. 

De er også alle behjelpelige med å rydde når vi er ferdige. Vi har også hatt god julestemning på avdelingen 

med mørke og stemningsfulle morgninger der lyslenkene og stjernene lyser opp rommet. Vi har hørt mye 

på julemusikk, bakt pepperkaker og hatt juleverksted. Så mange fine og sansefulle opplevelser for både 

store og små! Takk for en fin uke! 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Marie er på Ekornstubben frem til 

jul pga. sykdom. Sigrid og Kristin 

stepper inn som vikarer.  

 

• Fint om dere kan registrere fravær 

på VISMA om barna skal ha fri lille 

julaften. På den måten får vi en 

oversikt over hvor mange ansatte 

som kan ta ut 

avspasering/fridager😊 

 

 


