
HARELABBEN 
 

Mandag 25. april Tirsdag 26. april Onsdag 27. april Torsdag 28. april Fredag 29. april 

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro i 

barnehagen. 

 

 
 

 

(Katherine har foreldresamtaler) 

BARNEHAGEN/FURUTOPPEN 

 

Gruppedag med Ekornstubben.  

 

3-åringene i skogen og 2-

åringene i barnehagen.  
 

 

 

 

(Katherine har foreldresamtaler) 

 

BARNEHAGEN 

 

Samlingsstund om 

«Larven aldrimett».  

 

 

 

Lunsj i barnehagen. 
 

(Katherine har foreldresamtaler) 

BARNEHAGEN 

 

Lek og moro i barnehagen.  

 

 

 

Katherine på ledermøte kl. 

09.00-10.30.  

 
Kristin vikar.  

FURUTOPPEN/BARNEHAGEN 

 

Vi deler gruppen og sjekker 

fuglekassene i skogen. 

 

 
 

Sigrid vikar. 

 

(Katherine har foreldresamtaler) 

 
Evaluering av forrige uke:  

Denne uken startet vi opp med gjensynsglede etter påskeferien. Det virket som om de aller fleste har hatt en 

fin påske, fått ladet batteriene og klar for barnehagen igjen. Sykkelsesongen er i gang og dette har vært 

veldig populært denne uken, både barnehagesykler og barnas egne balansesykler. Uken har også vært 

preget av mye sol, varme og lettere tøy. Det har også vært en del nye ansiktet på avdelingen (vikarer og 

sensorer), men dette har barna håndtert veldig fint. Paula hadde et skoleopplegg i skogen med en gruppe på 

onsdagen med fokus på utforskning av naturelementer og dyr/insekter. Deretter hadde hun en samling med 

denne gjengen angående det de hadde observert ved hjelp av dialog og sang. Denne dagen ble det også 

servert pastasalat til lunsj og barna storkoste seg med dette. På torsdagen ble kuben vår gjort om til en 

butikk. Da barna kom inn fra utetiden, var det mange spente fjes og de kom raskt i gang med både 

utforskning og lek. Det er alltid stas med endring av lekemiljø og leker. Vi avsluttet uken med lekegruppe og 

litt fredagsdisco. Lekegrupper skal vi fortsette med fremover. Takk for en fin uke!   

 

 

Uke 17 

Informasjon og beskjeder:  

 

• Uke 17 og 18 – Foreldresamtaler.  

 

• Fotografering onsdag 4. mai.  

 

• Minner om planleggingsdag 

fredag 13. mai. Da er 

barnehagen stengt.  


