
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 21.desember Tirsdag 2.desember Lille julaften Julaften 1.juledag 

TROLLHAUGEN 
9.15 – samling 

Mari fra Rådyrstien har 
tidligvakt hos oss. 

Storefot reiser til Camilla 
for å levere tegninger og 

si GOD JUL! 
Også koser vi oss i skogen 

vår. 

TROLLHAUGEN 
9.15 – samling 

Kokken vår, Rebekka har 
sin siste dag! Takk for nå!! 
Bok: «Da Jesus ble født» 
Julesang i skogen, og vi 

går rundt juletreet. 
Lunsj: pølse i lompe. 

 
 

BARNEHAGEN 
 
Felles frokost i LAVVO’N 
sammen med Rådyrstien 

og Revehiet. 
 

Og alle gleder seg til jul 
 

God jul God jul 

Evaluering:  «…i jula skjer det mye rart…» det synger vi i sangen om den lure nissen. Vi har 

hatt en hyggelig uke, ikke så rar egentlig. Vi har gjort det som er helt vanlig å gjøre før jul: 

pakket inn gavene vi har laget, hatt julebord, bakt pepperkaker og hatt juleverksted. Alle 

er veldig interessert når vi skal lage noe eller gjøre noe, alle vil og alle vil helst gjøre det 

med en gang. Joda, det er litt masing, men det går alltid bra til slutt      Og elgene er supre 

på pepperkakebaking! Det ble så mange kaker at vi hadde både til å sende med litt hjem og 

til å smake på i to dager! På julebordet ble det god mat, selvfølgelig. Og da skogsnissen kom 

hadde han briller! Han hadde tatt laseroperasjon, sa han! Han sa han hadde reinsdyra sine 

opp ved stien. Vi gikk for å se etter spor og jammen var det ikke noen av barna som så 

reinsdyrsporene da vi gikk tilbake til barnehagen      Didrik har fortalt JULEEVANGELIET 

og Nima har fortalt om «Bygda som glømte at det var jul» - SÅ DA KAN BARE JULA KOMME 

TIL OSS! Ukas stjerner het: Scorpius, Lepus, Virgo, Cassiopeia og Sagitta, nå har vi hengt 

opp 18 stjerner i vår advents-stjerne-kalender. 

 

Uke 52 

Informasjon: 

• Da gjenstår det bare å si god jul og 

godt nytt år til alle sammen! 

• Takk til alle dere foreldre for 

samarbeid og forståelse i en merkelig 

tid! 

• Takk til alle barna for smil og utvikling, 

og som gjør at det gir mening å komme 

på jobb hver dag!  

• Kos dere sammen og nyt fridager! 

• Også ønsker vi oss en mer normal 

barnehagehverdag i det nye året! 


