
HARELABBEN 
 

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

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen disse to dagene.  

Vi er i skogen og utforsker! 

 

Helene skal ha et opplegg med gruppen.  

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Vi starter opp med 

påskesamlinger! 

 

 

 

 

Lunsj: Tomatsuppe! 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn) 

BARNEHAGEN 

 

Møtedag!  

 

Vi samarbeider med 

Ekornstubben.  

 

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Fredagsdisco!  

 

 

 

Katherine har planfri! 

(Hedvig er vikar) 

 

Uke 12 

Informasjon og beskjeder: 
 

• Minner om samtykkeskjemaene 

angående Jodtablettene. 
 

• Det er spådd varmere vær, noe 

som bidrar til store 

vanndammer i barnehagen. 

Sjekk at barna har nok regntøy, 

dockboots/sherrocks og skift. 
 

• Minner om foreldremøte 

torsdag 7. april kl. 18.00-20.00. 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi opp på best mulig vis, på Furutoppen med hele gjengen både mandag og tirsdag! Det 

har vært veldig fint i skogen disse dagene da det er tørt og fint i motsetning til barnehagen som fortsatt har en 

del is. Barna utfordrer seg på de ulike lekeapparatene og utforsker med naturmaterialene der. Fantasien 

blomstrer! Vi har fått matet fugler og hatt fuglesamling der alle sansene har stimulert, god språktrening og 

forståelse for fuglene i naturen. På tirsdagen markerte vi Barnehagedagen (hvor temaet var vennskap – «Du 

og jeg») ved å gjøre noe hyggelig sammen i skogen, nemlig å lage pinnebrød på bålet. Vi har jo mye fokus på 

vennskap ellers i barnehageåret. På onsdagen hadde Helene en mataktivitet i lavvoen med hele gjengen. 

Dette var en spennende aktivitet som ble gjort i mindre grupper. Barna fikk sanse, medvirke og eierskap til 

denne retten. På torsdagen ble det aldersinndelte grupper og vi gikk alle på oppdagelsesferd på hver vår side 

av skogen. De eldste gikk ved Furutoppen-området, mens de yngste gikk i Tusseskogen. Vi har også hatt 

eventyrstund om «Bukkene bruse». Vi avsluttet uken med sang og Kims-lek! Takk for en fin og sanserik uke! 


