
               ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 25.januar Tirsdag 26.januar Onsdag 27.januar Torsdag 28.januar Fredag 29.januar 

BARNEHAGEN 
Storefot på skiskole 

m/Didrik! Buss 12.25, 
tilbake ca.kl.15. 

Trampolinebok + planet-

samling m/Martin       

BARNEHAGEN 
Vi ser an snø og vær og 

avgjør aktivitet etter det… 
1)Er det noe igjen av 
snøen til å ake på…??   
eller 
2)Lesegrupper med tegne, 
skrive og rime. 

 
 

BARNEHAGEN 
Storefot på svømming 
m/Didrik. Buss 11.15, 

tilbake ca.kl.14. 
Hiawata og Røde fjær 
fortsetter gruppene fra i 
går 
Varmmat: fiskekake i pita 
– ta med skål og sånn. 

BARNEHAGEN 
 

Lekegrupper med 

eventyr       
 
 
 
 
Ledermøte: 12-13.30 

BARNEHAGEN 
 

Mer om planeter,eventyr, 
rim og regler + litt 

fredagsdisco        

Uke 4  

INFORMASJON: 

• FROKOST I LAVVO’N – nå har vi base i barnehagen i 3 

uker. Målet er å kunne spise frokost og lunsj i lavvo, men 

vi ser an temperatur og våte barn…Fruktmåltid med 

knekkebrød spiser vi i garderoben. Alle liker knekkebrød! 

• Karneval er under planlegging       Har alle en STOR HVIT 

T-SHIRT Å SENDE MED INNEN 1.FEBRUAR?? Den må 

passe utenpå dressen!!  

 

Evaluering: Storefot-jentene koste seg på skiskole i bakkene på Ringkollen. Perfekt 

skiføre også       Heldige jenter som får lære og øve seg på ski! Svømmingen er i gang 

igjen, heldigvis! Enda mer å lære for våre store. Hiawata og Røde fjær har både akt i 

bakken ved hallen og fått øvd mer på ski. Røde fjær og to hiawata-gutter gikk på 

skitur rundt to fotballbaner!! En skikkelig skitrening der vi måtte tråkke egne spor, så 

det var hard-trening       Godt med snøen…men nå får vi se om det blir noe igjen av 

den her i lavlandet…Første 5-åring ble feiret med skikkelige raketter og alt som hører 

til en bursdag            Også var det stor stas og veldig hyggelig å få besøk av Camilla 

på torsdag! Vi sa vi savnet henne og hun hadde savnet oss. Hun fikk mange spørsmål 

å svare på, og hun takket alle for flotte tegninger Nå er det full opptrening hos 

fysioterapeut, og hun er ved godt mot selv med krykker        


