
               RÅDYRSTIEN 

Mandag 24.08 Tirsdag 25.08 Onsdag 26.08 Torsdag 27.08 Fredag 28.08 
Trollhaugen 

 
Vi utforsker trollhaugen! 

 
Vi voksne jobbet en del der 
på planleggingsdagen med å 
sette opp mer lekeapparater, 

så nå skal disse testes! 
 
 
 

Trollhaugen 
Grupper 

Storefot: utdeling av 
trampolinebøker. 
 
Røde fjær:  vi leker rollelek. 
Mon tro om det gjemmer seg 
en butikk eller restaurant i 
skogen ved trollhaugen? 
 
Hiawata: konstruksjonslek. 
Finner vi noe å bygge med i 
skogen? 

Sandstranda 
 

Vi  fanger kimer!  
 

Vi har et kimeakvarie og et 
akvarie til gjedda.  

 

Trollhaugen 
 

Vi lager kimefeller og finner mat til kimene. 

Lunsj: 
Husk egen tallerken og 

bestikk i en pose! 
(fint å ha med en brødskive til 

fruktmåltidet 

 

Uke 35 

Informasjon og Beskjeder 

• Frokost 7.15 – 8.00: For de som ønsker. Ute bak barnehagen eller i lavvo. 

• Grønne nett skal brukes til å ta med skittent/vått tøy hjem. Viktig at disse 

er med hver  

• Husk å låse opp og igjen private sykler!!! Det gjør ikke personalet i 

barnehagen, 

• Foreldremøte torsdag 3. september kl. 18 for nye foreldre og 19 for 

resten . 

• Vi bytter base til trollhaugen. 

Uka som gikk:  

Denne uka startet vi på Furutoppen. Her lekte vi masse gjemsel og vi satte på nye 

navnelapper/fugl og pakkelister på sekkene til barna. Vi prøver å snakke litt med barna hver dag 

om de nye fuglene så de skal huske hvilken de har. Tirsdag var vi på båttur til Utøya, se egen 

artikkel om den turen. Onsdag lagde Storefot storefotmerker til å ha på sekkene og de andre lekte 

i barnehagen. Torsdag og fredag var vi i barnehagen med unntak av en sykkeltur på fotballbanen 

og at noen var ved fjorden for å fange kimer til gjedda. Vi har lett etter mat til kimene og foret 

gjedda før helgen. Avsteming på hva gjedda skal hete tar vi neste uke da vi forhåpentligvis er flere 

barna igjen       god helg       

 
 

 


