
HARELABBEN 
 

Mandag 4. april Tirsdag 5. april Onsdag 6. april Torsdag 7. april Fredag 8. april 

FURUTOPPEN/TUR 

 

Vi deler gruppen! 

En går på oppdagelsestur, 

mens den andre er på 

Furutoppen.  

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Gul lunsj!  

Vi forbereder til en hyggelig 

lunsj sammen og hvordan 

smaker karsen vi har sådd?  

 

 

 

BARNEHAGEN 

 

Påskeeventyr og påskeverksted!  

 

 

 

Husk matpakke! 

 

Helene har fri!  
 

BARNEHAGEN 

 

Avslutning for Helene! 

 

 

 

 

Foreldremøte 

kl. 18.00-20.00 

BARNEHAGEN 

 

Helene sin siste dag!  

 

Påskeeggjakt! 

 

Katherine har planfri! 

(Hedvig er vikar) 

 
Informasjon og beskjeder: 

 

• Angående mat - Vi bytter 

om onsdagen og tirsdagen 

pga. Gul lunsj. HUSK 

MATPAKKE PÅ ONSDAG.  
 

• Husk å registrere 

sommerferien i Visma. 
  

• Barnehagen er stengt i 

påsken (uke 15).  

 

 

 

 

Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi opp med alle på plass og det ble tur til hallen. Dette var barna veldig begeistret for! Her ble 

det mye kroppslig utfoldelse, ball-lek og vi hadde det gøy med den fargerike fallskjermen vår! Benevning av farger 

er også noe vi øver oss på og barna har interesse for dette. Vi feiret og Helene sin bursdag og dette er alltid stas! 

Vi storkoste oss med is! På tirsdagen var vi kreative med fargen gul og gjorde litt forskjellig. Her fikk barna male 

konglene, som de samlet inn forrige uke, gule. De har også fått hvert sitt egg som de har rullet i lim og deretter 

glitter. Vi har også startet prosessen med å så karse og det skal bli spennende å følge med på denne prosessen. På 

onsdagen ble hele gjengen med til Furutoppen. Mye moro her! Vi har også hatt fortalt eventyret om «De tre 

kyllingene». Denne falt veldig i smak. På torsdagen ble gruppen delt og de barna som ikke sover tok turen til 

Furutoppen, mens resten av gjengen hadde en maleaktivitet her i barnehagen. Vi har ferdigstilt maleriene som vi 

har i rammene på avdelingen og har dekorert avdelingen slik at vi får litt påskestemning her også. Vi avsluttet uken 

med å samarbeide med Ekornstubben og vi lagde vafler sammen! Takk for en fin uke! 

Uke 14 


