
               ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 22.februar Tirsdag 23.februar Onsdag 24.februar Torsdag 25.februar Fredag 26.februar 

TROLLHAUGEN 
Leik i snø og regelleik! 

 
Storefotgruppe før lunsj! 

TROLLHAUGEN 
Leik i snø og regelleik! 
 
Storefotgruppe før lunsj! 

TROLLHAUGEN 
Fuglemating! Alle som vil 
kan ta med fuglemat! 
 
Lunsj: tomatsuppe – ta 
med skål og skje. 
 
Nima fri 

TROLLHAUGEN 
 

Alle på skitur…hvis snøen 

fortsatt er der       

TROLLHAUGEN 
 

WILLIAM 5 ÅR!! HURRA!! 
 

Fredags-sang og disco      
 
 

Denne uken: frokost fortsatt på Mygghølet, uteområdet vårt er mellom lekeskuret og garasjen. Ta gjerne med ski, vi ser 
an om føre er bra! Vær snill å ta med dress og støvler hjem til tørk hver dag, nå blir det en våt tid fremover…lurt å ha to 
par støvler her, så bytter vi etter frukt hvis alt er vått. SJEKK OM DET ER STRIKK UNDER DRESSEN/REGNBUKSA!! 

Uke 8  

INFORMASJON: 

• Minner om at de som tar fridager i uke 9 kan legge det 

inn selv i visma – se melding fra Marthe i visma.  

• Ta en ekstra kikk/rydd opp i skiftetøy i sekken og på hylla 

– joda vi maser om tøy fordi det legger grunnlag for gode 

HELE dager ute i all slags vær       

• MINNER OGSÅ OM Å HOLDE AVSTAND I GARDEROBEN I 

LEVERING/HENTING – MAX 3 FORELDRE INNE 

SAMTIDIG!! 

Evaluering: storefot fikk en flott avslutning på skiskolen, og den måtte barnehagen 

stå for selv i år, pga corona. Det ble film og kake, men også diplom og sjoko-medalje 

fra skiforeningen! Våre storefoter har blitt veldig gode på ski😊 Karneval med 

selvlagde kostymer var bra! Alle visste og husket hvilket dyr de hadde malt/tegnet 

på skjorta si. Vi har nok et litt annet karneval enn andre, for noen spurte om dette 

var det vi skulle ha på oss. Joda, vi måtte forklare litt rundt dette, at sånn er det hos 

oss, fordi vi er ute, nesten hele tiden. Tross alternativt kostyme ble det bra med 

karnevalsang, pølser, kake på bål og limbo! Alle fikk en tur på skøyter hos Emil, 

endelig! Også kom snøen igjen, så vi tok frem skia igjen😊 

 


