
ELGTRÅKKET 
 

Mandag 14.juni Tirsdag 15.juni Onsdag 16.juni Torsdag 17.juni Fredag 18.juni 

Fotball og leik ved 

fotballbanen       
(Kanskje båttur i dag 
istedenfor i morgen hvis 
Ekorn ville bytte) 

Båttur 
Vind og vær avgjør hvor vi 

drar. 

Disse dagene blir det spikkekurs med Une. Alle skal få prøve å gjøre et spikk i løpet 
av disse dagene. Vi har base i barnehagen, men vi vil også lese, sykle og spille 
fotball ved fotballbanen. Onsdag er det salat til lunsj – ta med skål og gaffel. 

Torsdag er det ledermøte igjen kl.12-13.30. Fredag har Camilla fri. 

 
Hele uken skal Une jobbe hos oss. Det er fordi Didrik skal jobbe på Ekornstubben for å bli litt kjent der før høsten. 

 

  

Uke 24 

Evaluering:  Det har vært veldig fint å ha besøk av fire fine barn fra 

Harelabben – Eline, Sigurd, Syver og Leah har fått øve seg bittelitt hos oss. 

Det har vært godt og trygt å ha med Heideh. Håper det ikke blir så lenge til 

de kan komme på besøk igjen. Harene har vært med til Tusseskogen, og da 

fikk de se ivrige elger som fikk tak i flere insekter og en liten frosk! På båttur 

ble det gode brødskiver og bading! Godt å kunne være på fjorden igjen – vi 

syns vi er heldige. Fredag ble en stille og rolig dag på Solplassen, bare 9 barn 

+ de små harene. Syklene fikk vi brukt på en helt «ny» sti på Gjørmestien.  

STOREFOT-jentene ser det ut som har hatt det veldig fint sammen med de 

andre fra Rev og Rådyr. Ukas, og kanskje årets høydepunkt ble nok 

overnatting       Vi hørte om glade og svært så fornøyde store jenter på tur, i 

all slags sommervær. 

 

INFORMASJON: 

• Nå har vi base i barnehagen og uteområde ved LAVVO’n. Hvis 

det ikke regner tar vi frokost ute på benken.  

• Husk å smøre barna med solkrem før de kommer om 

morgenen. Vi smører mer etter lunsj. 

• Mye mygg her nå! Lurt med tynn bukse og tynn lang 

trøye/genser, så slipper vi noen stikk. Vi tar på 

myggspray/flåttspray utenpå klær.  

• Husk munnbind og håndsprit på vei inn og ut av barnehagen.  

• Fortsatt kan ingen foreldre gå inn! 

 


