
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 30.november Tirsdag 1.desember Onsdag 2.desember Torsdag 3.desember Fredag 4.desember 

BARNEHAGEN 
Kl.9 

STOREFOTSVØMMING!! 
 

9.15 – vi vil ha 
adventssamling i mathytta 

hver dag i desember 
 

«Tenn lys et lys skal 
brenne…» 

(julehemmeligheter…!) 

BARNEHAGEN 
9.15 – samling 

Didrik forteller om vår 
advents-stjerne-kalender! 
 
 
 
 
 
 
Nima fri…Martin-vikar! 

BARNEHAGEN 
9.15 – samling 

 
  

 
Jule-rebus med Didrik! 

 

BARNEHAGEN 
9.15 – samling 

 
Vi rigger til UTSTILLING 

VED MATHYTTA 
Dere foreldre kan gå 

bortom å se på fine bilder 
som barna har tatt. 

 
Lunsj: kyllingwok – husk 
skål/skje  

BARNEHAGEN 
9.15 - samling 

 
ALVILDE 4 ÅR!! HURRA!! 

 
Feiring, kos og julesanger i 

mathytta. 
 
 
 

Evaluering: Denne uken har både barn og voksne vært syke eller borte. Håper 

alle kan holde seg friske fremover. For alle gjelder det å holde seg hjemme 

til man er frisk. Rolige dager og ikke så mange forskjellige aktiviteter er 

viktig når vi ikke er alle voksne på plass. Vi har fått god hjelp også, sånn at vi 

har fått vært på Furutoppen. Torsdag ble også en dag på Furutoppen – der 

ble det matlaging og spising for det meste. Noen flere fikk også vist frem 

bildene de har tatt. Noen har tatt to bilder – stolt vises de fram og noen kan 

også si noen ord om hva de har tatt bilde av       Fredag kunne vi velge mellom 

å gå til Trollhaugen eller Furutoppen, vi tok en avstemning og det ble 

Furutoppen. Vi lurte på om det var best å leke på Furutoppen?? Vi tok endelig 

med bondegård og dyr ut i skogen og alle syns at det var fint å leke med. 

Noen kalde barn måtte varmes opp – det er lurt med flere tynne lag under 

jakke og bukse/dress! God 1.adventshelg til små og store       

 

Uke 49 

Informasjon: 

• Alle må ta en sjekk om barna har gode varme støvler på plass! 

Vanter er STRENGT FORBUDT NÅ! 

• Elev fra Tyrifjord, Charlotte, kommer til oss 4 dager i desember – 

hun skal ha «observasjonspraksis», 1,4,8 og 11.desember. 

• Martin Juvet, som har jobbet hos oss tidligere er vikar for Nima 1, 

7. og 8.desember. 

• STOREFOT-SVØMMING: Barnehagen har med dusjsåpe. 

Husk å navne badetøy og håndkle. Ta med svømmebriller 

om du har. Bussen drar fra bhg. kl.09.00- 
• Som tidligere år er barnehagen stengt i romjula – til og med 

4.januar, som er planleggingsdag! 

 


