
ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 17.mai Tirsdag 18.mai Onsdag 19.mai Torsdag 20.mai Fredag 21.mai 

HURRA FOR 
NASJONALDAGEN VÅR!! 

 

LITEN (sykkel) TUR 
TIL SOLPLASSEN! 

 

STOREFOT FÅR BESØK AV 
LÆRERE FRA RØYSE 

SKOLE KL.13!! 

SOLPLASSEN 
Fugle-kasse-sjekk! Ta 

gjerne med fuglemat. Vi 
leker +  forbereder salat. 
Lunsj:skinkesalat, ta med 

skål og gaffel. 

Sykkel + SOLPLASSEN  
Sykkeltur i nærområdet. Vi 

deler inn i tre grupper.  
 

Hurra for Tove       

SOLPLASSEN 
Lek og verdi-samling i 

skogen vår       
 
 

Camilla ferie 

Uke 20 

Evaluering: kort uke for alle, men vi har både øvd, sett og danset etter «Til Dovre faller», 

musikkvideo og sang på storskjerm i mathytta!! Den var det noen som husket fra i fjor også. 

Hva demokrati er, kan vi høre mer om, lære om, og kanskje praktisere her i barnehagen 

også??!! Det ble mange klemmer til Martin på hans siste dag. Han fikk sjokolade,cola og 

bilder med hyggelige ord fra oss, men skal også få en gave til, som han kommer innom for å 

hente – så vi ser han jo igjen       Onsdag hadde alle med seg flagg og det ble tog med 

heiarop og «Ja, vi elsker» bort til fotballbanen!! Planer om «17-mai-leker» ved fotballbanen 

måtte utgå da det ble skybrudd og alt og alle ble våte. I mathytta kunne vi søke ly, tegne 

flagg og selvfølgelig kose oss med pølser og is som hører med på en sånn dag, mange dager 

før selve dagen       Nå håper vi alle feirer på sin gode måte sammen med sine gode på selve 

nasjonaldagen!!  

Hurra for Norge – gratulerer med dagen! 

Informasjon:  

• Alle storefot må være på plass når vi får besøk av 

lærere fra Røyse skole. De skal først møte og 

snakke med alle barna i gruppe, deretter ha 

overgangssamtaler som vi har forberedet oss til 

sammen med dere foreldre. 

• Lurt å ta med sykkel hele uka, de som vil kan sykle 

til skogen, men alle tar med på torsdag. HUSK AT 

DERE FORELDRE MÅ LÅSE OPP OG IGJEN SYKLER 

SELV NÅ. Sykkelhjelmen kan henges på plassen 

ute, så legger vi de inn på ettermiddagen       

 


