
ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 10.mai Tirsdag 11.mai Onsdag 12.mai Torsdag 13.mai Fredag 14.mai 

TROLLHAUGEN 
Hva er DEMOKRATI?? 

 
«Enig og tro til Dovre 

faller» 
 
 
 

BARNEHAGEN 
Mer sang og dansevideo,  
«Til Dovre faller» 
SISTE DAG FOR MARTIN! 

Takk for nå!! 
 
Nima: tillitsvalgtkurs(UDF)  
9-15.30 

FOTBALLBANEN 
TA MED FLAGG – HURRA 

FOR 17.MAI…snart! 
«Bli med på festen, 
17.mai» 
Pølser og is!! 
 
Nima: plantid hele dagen. 

Himmelsprett og planleggingsdag! 
 

God helg og GOD 17.MAI  
TIL SMÅ OG STORE!! 

Uke 19 

Evaluering: uka vår startet med bursdagsfeiring, hurra for ERLE 4 ÅR!! Fotograferingen gikk unna i 

en fei, egentlig, og det var fordi alle fulgte godt med og tok alt med et smil       Flere barnemøter ble 

gjennomført både tirsdag og onsdag – vi håper med møtene at vi tar barns trivsel i barnehagen på 

alvor og hører hva barna har å si. Noen tanker om venner, hva du er flink til og om det er noe du 

bestemmer i barnehagen er godt å vite for oss. Kanskje barna kan fortelle noe fra møtene 

hjemme?? De husker sikkert at vi hygget oss med hjemmelaget kjeks! Men alle har ikke hatt møte 

enda da...Sau og lam hos Margrethe var så flott å få oppleve!! Tusen takk til mamma’n til  

Margrethe som viste oss og fortalte om bukken, sauer, lam og kopplam      Syklingen til og fra i 

grupper gikk veldig fint – greit «å høre og gjøre» når man sykler langs denne trafikkerte veien! 

Fredag gikk sykkelturen på gangveien bort til Selteveien og innover i skogen helt frem til 

Trollhaugen – siste bakken ble tung, men med oppmuntring og en drikkepause kom alle seg vel 

frem. Også ble det kort dag på Trollhaugen fordi vi hadde gitt Tove fri og Nima skulle ha samtale.  

Informasjon:  

• Nytt månedsbrev er klart til dere! Les i vei! 

• Varmere vær i vente: det betyr at dere 

gjør en ekstra sjekk i grønne nett og i 

sekken for å legge bort vintertøy og ta 

frem noe lettere. Sikkert noen som syns 

det er greit å slippe ull og fleece også       

Regntøy og gummistøvler kan vi 

sette/henge på tørkerommet. 

• Sykkelparkering er flyttet igjen! Og nå kan 

dere låse opp og igjen sykler selv…men er 

ikke en lås til hver enda…kommer! 

 


