
HARELABBEN 
 

Mandag 21. februar Tirsdag 22. februar Onsdag 23. februar Torsdag 24. februar Fredag 25. februar 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og mater fugler i skogen.  

 

Vi lager vår egen «Pinjata» i barnehagen! 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi er kreative og gjør 

snøen fargerik!  

 

 
 

BARNEHAGEN 

 

Karneval og fest!   

 

Lunsj: Pølser  

 

 

BARNEHAGEN 

 

HIPP HURRA FOR MILLE SOM 

FYLLER 3 ÅR PÅ SØNDAG! 

 

 

 

 

Vi baker boller! 

 

 

Uke 8 

Informasjon og beskjeder: 

 

• Denne uken blir varmmaten på 

torsdagen. INGEN MATSERVERING 

PÅ ONSDAG. HUSK MATPAKKE! 

  

• Registrer fravær på Visma om dere 

vet om barna skal ha noe fri i uke 

8/9 (vinterferien) og i forbindelse 

med sommerferien.  

 

 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken har vært preget av mye sykdom i personalgruppen og vi har måttet gjør om mange av 

planene våre for å få det til å gå rundt. Vi bistår hverandre alltid med hjelp der det trengs og vil også takke 

dere for at dere hadde mulighet til å hente tidligere den ene dagen. Vi har på grunnlag av dette heller ikke 

fått til noe tur til Furutoppen denne uken, men barna har fått gode opplevelser i hallen, med maling, 

samlinger, lek i snøen og aking. I hallen ble det mye kroppslig utfoldelse og ballek. Så mye glede og 

motorisk trening for små kropper. På onsdagen og torsdagen ble eventyret om «Skinnvotten» fortalt og 

barna er blitt så gode på dyrenes navn og telling til sju. Vi endret også menyen denne uken for å gjøre det 

lettere for de ansatte med tanke på matlaging og høyt fravær. Dette gjorde ingenting for barnegruppen og 

det endte med at de fleste gledet seg veldig til dette måltidet. Ellers så har resten av gruppen som ikke har 

fått malt t-skjortene sine, fått gjort dette og vi er nå klare til karneval! På torsdagen ble det mye moro i 

akebakken! Så mange begeistrede barn som både akte og hoppet fra store snøhauger. Takk for en fin uke! 


