
HARELABBEN 
 

Mandag 24. januar Tirsdag 25. januar Onsdag 26. januar Torsdag 27. januar Fredag 28. januar 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen! 

 

Vi mater fugler i skogen og har fuglesamling!  

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Eventyrstund – «Skinnvotten».  

 

 

 

 

Lunsj: Pasta carbonara 
(Husk skål og skje i en pose m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

 Kontor- og lærerlek. 

 

BARNEHAGEN 

 

Samling om røde og grønne 

tanker!  

 

 
Informasjon og beskjeder: 
 

• Da var vi tilbake til grønt nivå igjen! 

Vi ønsker at dere fortsatt bruker 

munnbind under levering og 

henting.  

• Pass på at barna har flere par med 

votter. Nå er det spådd mildere og 

da rekker det ikke alltid å bli tørt til 

soving/utetid om ettermiddagen. 

Husk også regntøy! Gjerne foret.  

 

 

 

 

 

Uke 4 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken har også vært preget av en del sykdom, både i barnegruppen og hos ansatte. Vi startet opp 

uken med en gruppedag. Den ene gruppen tok turen til Furutoppen, mens den andre var på trilletur i 

nærmiljøet. På tirsdagen ble ovnen på Furutoppen fikset av Elgtråkket, så da tok vi en tur med hele gjengen 

til Tusseskogen i stedet. Nå gleder vi oss til å tilbringe mere tid på basen vår i skogen. På onsdagen var det 

endelig tid for lunsj fra barnehagen og det ble brødmat med forskjellig type pålegg og grønnsaker. Dette 

smakte! Vi har også fått et kjøkkenmøbel på avdelingen og denne har inviterte til mye fin rollelek i form av 

matlaging. På slutten av uken har barna også fått tilsatt nye elementer til kontor- og lærerleken. De har nå 

fått laminerte linjaler og kalkulatorer. I tillegg skal de etter hvert få en egen blokk som de kan tegne i. Under 

samlingsstundene våre denne uken har vi både hatt mye sang om dyrene fra «Skinnvotten, fortalt eventyret 

om «Skinnvotten» og hatt fuglesamling. Vi avsluttet uken med litt fredagsdisco. Takk for en fin uke! 


