
HARELABBEN 
 

Mandag 14. februar Tirsdag 15. februar Onsdag 16. februar Torsdag 17. februar Fredag 18. februar 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og mater 

fugler i skogen.  

 

Fuglesamling! 

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro i 

barnehagen! 

 

Katherine på 

praksisseminar kl. 09.00-

11.30 

BARNEHAGEN 

 

Eventyrstund – «Skinnvotten». 

 

 

 

Lunsj: Laks og pasta! 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

Vi drar til akebakken!  

 

 

BARNEHAGEN 

 

 Vi fortsetter å lage 

kostymer til karnevalet!  

 

 

 

 

 

 

Uke 7 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Det er spådd mildere til uken. Ta 

en sjekk om barna har to sett med 

regntøy (gjerne foret – kan skaffes 

rimelig på Sparkjøp), foret 

regnvotter og 

dockboots/sherrocks.  
 

• Husk å vaske barnas hender før de 

kommer inn på avdeling. 
 

• Karnevalet blir torsdag 24. februar! 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi opp med en storesøsterfest for Helena. Hun har blitt storesøster til en liten jente og da 

er det ekstra stas å få oppmerksomhet. Hun ble feiret med krone (selvvalgt farge og motiv), flagg og 

sjokoladekake som hun selv hadde vært med å lage. På tirsdagen startet vi opp med å lage kostymer til 

karnevalet. Her har barna tatt med egne hvite t-skjorter. De har selv valgt farge på maling og hva slags dyr 

de ønsker å være. Vi har tatt i bruk sjablonger av ulike dyr fra «Skinnvotten» og fra det samiske eventyret 

«Reven som skremte løven og bjørnen». En fin og sanserik aktivitet for gruppen. På onsdagen var det veldig 

godt med quesedillas til lunsj! Barna spiste godt! På torsdagen var det møtedag og vi samarbeidet med 

Ekornstubben. Mye fin lek ute i sola. På grunn av sykdom har vi dessverre ikke fått til noen turer til 

Furutoppen denne uken, men vi fikk avsluttet uken med en tur til Ulvstøtta med hele gjengen. Dette var 

veldig stas for dem og det var godt å komme litt ut fra barnehagen. En fin tur der barna blir bedre kjent med 

nærmiljøet vårt, hvordan vi ferdes ved trafikkerte veier og hva vi oppdager på veien. Takk for en fin uke! 


