
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 12.oktober Tirsdag 13.oktober Onsdag 14.oktober Torsdag 15.oktober Fredag 16.oktober 

TROLLHAUGEN 
Vi skal ha fine, gode dager i skogen vår OG ha fokus på 
«Grønne tanker – glade barn» - hva skjer med oss når vi blir 
glade, redde, sinte?? Hva er lurt å gjøre når du blir glad, redd 
eller sint?? 
Blir det noe mer dramatisering på Trollhaugen?? 
 

BARNEHAGEN 
Storefot jobber med 
Trampolinebøker. 
 
Lek i barnehagen og Nima 
på møte + ledermøte. 
 
Lunsj: laks og pasta. Husk 
skål+skje! 

BARNEHAGEN 
BlimE – dans og «Bjørnis»-
dans og sang, rim og 
regler. 
 
 
Vi skal også forberede oss på noe 
hemmelig! 

Evaluering:  Uken vår startet med å feire ei stolt 5-åring! Hurra for MATHEA!! Hun fikk 

med seg en samling om høstblader og klorofyll, også ble det sang, krone, raketter og 

popcorn laget på bål – det smakte veldig godt den dagen! Mange har tatt fuglemating på 

alvor og hadde med seg godt brød, frø og en meisebolle til fuglene. Og nå ser vi at 

fuglene besøker oss igjen i skogen      Vi har snakket om det å være sint, glad og lei seg. 

Alle følelser er lov å ha, det er måten vi regulerer de på som er viktig for deg og de du 

skal være sammen med. Også er det sånn at den/de du er sammen med reagerer på dine 

følelser og da legger det grunnlag for din egne oppfatning av deg selv. Hvordan er jeg, 

hva tenker andre om meg? Viktig tema for oss på Elg, men også vanskelig å snakke om. 

Noen sier mye, andre sier ingenting. Følelser skal også mestres og læres. Det ble 

dramatisering med drama da Camilla og Nima ville ha den samme leken. Vi tror det virket 

litt som en lek med alvorlig innhold…og hvis det skulle dukke opp en og annen konflikt 

eller krangel en annen gang, så kan vi tenke tilbake på det som skjedde da Nima ville ta 

bilen som Camilla lekte med! 

 

Uke 42 

Informasjon: 

• STOREFOT: les info i Visma om skiskole! 

Påmelding og betaling begynner snart! 

• Vi har nok ikke vært tydelige nok, men alle 

barn må komme ferdig påkledd til å være 

ute selv om vi er i mathytta. De som har 

klær i garderobe eller tørkerom henter 

klær der på morgenen og må selv kle på 

barnet. 

• Nima er på skole mandag-onsdag. Vikar er 

ikke å finne, desverre, men Tove bytter 

dager. Da skal vi være tre voksne hele uken. 


