
ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 19.april Tirsdag 20.april Onsdag 21.april Torsdag 22.april Fredag 23.april 

BARNEHAGEN 
Vi leker og sykler i dag! 

TUREN GÅR TIL… 
Vi vil dra til «stranda»! 

 

BARNEHAGEN 
Storefotgruppe! 

Og enda mer sykling! 
 
 
Lunsj: hverdagsgryte. 
Husk skål og skje/gaffel. 

SYKKELTUR 
Husk sykkel og hjelm! 

Også ser vi an hvor turen 
går! 

TUREN GÅR TIL… 
Storefotgruppe! 
 
Mer om «Trine» fra 
Maurtua barnehage.  

Uke 16 

Evaluering:  Sykling ble det for alle etter nesten to dager med vinter!! Vi kom oss aldri i skogen, 

dessverre, men tur med sykkel bort til fotballbanen gikk fint, og der ville alle leke       Storefot har lest mye 

om hvordan det er å begynne på skolen, og endelig noen tall-oppgaver i Trampolinebok igjen. Når vi 

skulle forklare hva LIKEVERD er, så sa vi at alle barn i barnehagen skal bli sett og få like mye 

oppmerksomhet. Vi kan ikke BARE være med noen barn, men alle må få f.eks trøst eller kos(og det må 

være lov selv med pandemi!) Alle mennesker og dyr også, er like mye verdt. Vi må ta vare på dyr, de har 

viktige oppgaver i naturen. Vi tenker også at toleranse og likeverd henger litt sammen. «Å tåle andre 

språk, er viktig» var det noen som sa. Ja! Alle mennesker med et annet språk er like mye verdt som de 

som snakker som oss. Viktige ting å snakke om selv om barna er små – små drypp, og etter hvert ta tak i 

det når noe dukker opp i hverdagen er målet. Vi har lest om «Trine» som var redd for å spørre om å være 

med å leke…rødtankene tar over og sier: Ingen vil leke med deg! Vi leser videre neste uke og ser om 

grønntakene kan hjelpe henne…Fredagsdiscodans ble det jammen       

 

 

Informasjon: 

• Lurt å ta på solkrem hjemme før barna 

kommer om morgenen! 

• Sykkelparkeringen er nede ved porten. 

Vi låser kl.14. Si ifra på morgenen om 

sykkelen skal være med hjem. 

• Didrik er tilbake tirsdag. Marthe 

jobber tre dager når Nima er på skole. 

Og Camilla, Martin og Tove er på 

plass      

• En uke til med base i barnehagen, men 

nå må det bli noen turer hit og dit, det 

er målet! 
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