
HARELABBEN 
 

Mandag 31. januar Tirsdag 1. februar Onsdag 2. februar Torsdag 3. februar Fredag 4. februar 

BARNEHAGEN 

 

Vi introduserer det samiske 

eventyret om «Reven som 

skremte løven og bjørnen». 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi ser på bilder av samenes 

nasjonaldrakt, reinsdyr og 

flagg. 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi tar frem samlingskofferten! 

Sansene står i fokus! 

 

Lunsj: Samisk gryte 
(Husk skål og skje i en 

pose m/navn) 

 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen disse to dagene.  

 

 Vi mater fugler og hører på samisk musikk.  

 

 
 

 

Uke 5 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Grønt nivå igjen! Vi ønsker at dere 

fortsatt bruker munnbind under 

levering og henting.  

• Vær ekstra obs på nyoppståtte 

symptomer nå. 

• Husk å ta med en stor hvit t-skjorte 

som barna kan lage kostyme av til 

avdelingen (Gjenbruk er bra!).  

• Karnevalet blir torsdag 24. februar! 

 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi endelig opp med turer til Furutoppen igjen. Og nå som ovnen er klar for bruk 

igjen har vi storkost oss her hele dagen både mandag (med delt gruppen) og tirsdag (med hele 

gruppen). På mandagen hadde begge grupper fokus på fugler og hadde samling om disse. På 

Furutoppen fikk barna undersøke en meisebolle på nærmere hold og vi satt denne på fuglebrettet. Det 

blir spennende om noen dager å se om denne fortsatt er her. Ellers har det blitt snakket og sunget om 

fugler, vi har lyttet til fuglekvitring, sett bilder og gått igjennom barnas personlige fugl. På onsdagen ble 

det servert pasta carbonara og dette smakte så godt! På torsdagen ble det sangsamling om dyrene fra 

eventyret vårt. Vi har også hatt mange fine stunder ute og spesielt nå som vi kan være sammen alle 

sammen og lekt på tvers. Vi avsluttet uken med tur til Furutoppen, kakao og samling om røde og 

grønne tanker. Bamsene våre og vennebildene av «Kanin og pinnsvin» ble tatt frem. Takk for en fin uke! 


