
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 19.oktober Tirsdag 20.oktober Onsdag 21.oktober Torsdag 22.oktober Fredag 23.oktober 

TROLLHAUGEN 
Mer om følelser og hva 
som skjer med oss når vi 
blir glade. 

BARNEHAGEN 
 
 
 
 
 
 
 

Vi leker i bhg, fordi vi er to 
voksne fra kl.11.30. 

TROLLHAUGEN 
Vi (flest voksne) jobber på plassen vår…her er det flere 
ting som skal ordnes på før vinteren. Hvem kan være 
med å jobbe litt også?? Bære ved, vaske bord, ordne 
vegger i gapahuk… 
Kan vi ta med fjøs og hønsehus til Trollhaugen for å 
leke med? 
 
 

Lunsj torsdag: pasta bolognes – husk skål og sånn       

TROLLHAUGEN 
Følelser 
skal jobbes 
med – kan 
vi bli bedre 
til å si hva 
vi føler hvis 
vi får følelseskort?? 
 
 
 

Evaluering: Først i uka ble det fine dager for oss på Trollhaugen med 

prat om følelser, men også hva det er å sladre og å si ifra om noe. 

Rollelek og bygging har det vært, men også samarbeid for å få inn 

ved i teltet. Sola lokket oss ned mot fotballbanen også. Plutselig ble 

Furutoppen ledig, så vi kunne lage lunsj på bål der, selv om vi trodde 

vi ikke fikk til å gå i skogen pga møter og matlaging      Det samme 

skjedde fredag, men da var vi tilbake på Trollhaugen. Mang slags 

øving ble det der – både på dans og tunga! Vi formidlet at det er lurt 

å øve seg på noe hvis man gjerne vil få det til. En liten hemmelighet 

fikk vi ikke gjort…men vi kunne fortelle om en overraskelse som 

kommer til barnehagen om 11 dager. Har dere hørt hva det er?? 

 

Uke 43 

Informasjon: 

• Minner om planleggingsdag fredag 30. oktober! 

• Dette er siste uken på Trollhaugen før vi bytter til 

Solplassen. 

• Dere er supre med klær etter vær og tar en sjekk hva 

barna trenger       

• Liste over foreldresamtaler skal ligge på Visma om ikke 

så lenge… 

• Også vil det i november være klart for ny 

FORELDREUNDERSØKELSE! Vi ønsker oss 100% 

svar      


