
HARELABBEN 
 

Mandag 28. mars Tirsdag 29. mars Onsdag 30. mars Torsdag 31. mars Fredag 1. april 

BARNEHAGEN 

 

Helene (student) har 

bursdag!  

 
Vi tar en tur i hallen!  

(Hvis den er ledig) 

 

Paula har fri!  

BARNEHAGEN 

 

Vi er kreative med fargen 

GUL og vi sår karse.  

 
Katherine og Helene på 

felles ledermøte i 

kommunen kl. 12.15-14.15.  

FURUTOPPEN 

 

Påskeeventyr! 

 

 

 

Lunsj: Pytt i panne! 
(Husk skål og bestikk i en pose 

m/navn) 

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen! 
 

Påskeverksted i barnehagen og 

oppdagelsestur på Furutoppen!  
 

Finner vi noen vårtegn? 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Katherine og Helene på 

ledermøte  

kl. 09.00-10.30 
 

Vi fortsetter med 

påskeverksted og 

har påskesamling! 

 
Informasjon og beskjeder: 

 

• Minner om faglig/sosialt 

foreldremøte ute, torsdag 7. 

april fra kl. 18.00.  

 

• Vi ønsker at de av dere som 

allerede vet at barna skal ha fri 

i uke 27 og 31, registrerer 

dette i Visma-appen.  

 

 

 

 

 

Uke 13 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken ble det noen endringer i planene på grunn av sykdom og vi fikk ikke tatt turen til Furutoppen på 

mandagen. Vi hadde en veldig fin dag i barnehagen og det ble samling med fokus på påsken, fargen gul og 

sansene våre. På tirsdagen gikk en gruppe til Furutoppen og her hadde Helene et opplegg med gruppen. Hun 

introduserte gruppen for naturbingo! Dette syntes barna var veldig spennende! De fikk utdelt hvert sitt ark og 

var på jakt etter forskjellige ting i skogen. De fikk også bruke tusj for å markere det de fant, selv om det ble en 

del tegning. Det virket som om dette var en aktivitet som passet for de eldste, det ble mye utforskning og barna 

hadde det veldig gøy! På onsdagen ble det servert tomatsuppe og dette falt veldig i smak. Vi har fortsatt med 

påskesamlinger og barna har blitt veldig glad i sangen «Kyllingen» av Alf Prøysen. Neste uke skal vi introdusere 

barna for et påskeeventyr og ha en del påskeverksted. I utetiden har barna storkost seg med å grave i sanden, 

vandre omkring, klatre og vi har samlet kongler. Disse skal vi være kreative med. Vi avsluttet uken med litt 

fredagsdisco og barna har blitt kjent med Hedvig (vikar når Katherine har planfri)! Takk for en fin uke! 


