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Mandag 26.oktober Tirsdag 27.oktober Onsdag 28.oktober Torsdag 29.oktober Fredag 30.oktober 

SOLPLASSEN 
 

Fokus på lek, sang, rim og 
regler og litt 

tungegymnastikk også! 
 

BARNEHAGEN 
Vi får endelig besøk av 

BJØRNIS      
(Vi skal stå langs gjerdet ved 
sandvollyballbanen, barn fra 
kulturskolen kommer og 
danser, vi kan gi bamseklem og 
high-five på avstand. Vi 
hører/danser etter Hele Norges 
Bjørnis og Her kommer Bjørnis. 
Varer 15 min fra 11.30) 

SOLPLASSEN 
 

Grupper med følelseskort og lesing i løpet av disse 
dagene. 

Og vi passer på fuglene på Solplassen, så de som vil kan 
ta med fuglemat hjemmefra. 
 
 

 
Lunsj torsdag: Kyllinggryte m/grønne saker. Husk skål 
og sånn. 

 

PLANLEGGINGSDAG: Jobbeøkt i 

barnehagen med ny mobbelov 
som gjelder i bhg fra 1.1.21 – 
barns rett til et trygt omsorgs-
og læringsmiljø. Vi skal ha et 
godt barnehagemiljø uten 

mobbing, utestengelse og 
krenkelser. 

Evaluering: Denne uken har vi snakket om følelser, mest om å være 

glad. Vi ser at barna våre er mest glade, men også lei seg og sinte. 

Hva kan du gjøre når du er lei deg? Hva kan du gjøre når du blir sint? 

Snakk gjerne om det hjemme og ta frem nøkkelringen med Gladis, 

Leidis og Sintis. Barna kan også ha kortene i sekken og ta de frem 

når de trenger det her i barnehagen.  

Lek med bondegården fikk vi ikke til denne uken. Litt mye tid har vi 

brukt på å få det fint på Trollhaugen, så endelig er gapahuken og 

trappa reparert. Takk til de andre som er «handy», og takk til 

vaskegruppa vår       

 

Uke 44 

Informasjon: 

• Denne uken er det satt opp flere foreldresamtaler! 

Onsdag morgen forskyves tidene med 10 minutter – 

håper det går bra??? Vask hender på kjøkkenet i 

håndvasken og hold avstand på vei inn.  

• Også holder vi stengt på fredag , som dere vet.  


