
ELGTRÅKKET 
 

Mandag 28.juni Tirsdag 29.juni Onsdag 30.juni Torsdag 1.juli Fredag 2.juli 
Vi går i skogen hvis myggen er 

grei… 

 
Vi feirer Anja 6 år!! 

HURRA!! 
 

Vi går i skogen hvis myggen er 
grei… 

 
Kan vi lære noe om 

steiner i dag?? Også leser 
vi om «Snapper». 

 
4 Hare-barn øver seg på å 
være hos oss uten 
Heideh…! Sang, blomster 
og bok 
Lunsj=salat, ta med skål 
og gaffel. 

 

BARNEHAGEN 
Vi leker og synger og 
maler sammen med 

Harer.  

 
Ped.ledermøte kl.12-13.30 

 
 

BÅTTUR 
 

Badetur og vi koser oss 

på fjorden       
 
 

Her kommer barnehageårets SISTE ukeplan! Fra neste uke tar 10 barn ferie fra Elgtråkket – god ferie til alle dere!! Uke 27 er vi sammen 

med Harelabben hele uken – så da øver de seg til å begynne på stor-avdeling i august. GOD SOMMER TIL ALLE       Og et ekstra HA-DET  til 
storefoter som slutter!! 

  

Uke 26 

Evaluering:  Vi har faktisk lært oss noen nye navn på blomster, og 

at trær kan være løvtrær eller bartrær! Steiner fikk vi ikke studert 

uka som gikk. Men en ganske lang sykkeltur og en lang båttur ble 

det denne gangen. To turer i hallen – da ble det jubel, fotball og 

masse fin leik.  Også finnes det mange forskjellige meninger, sånn 

at vi snakket igjen om hvordan man skal være mot hverandre! Vi 

fant ut at det er EN regel som gjelder både her, på skolen, og i 

verden, faktisk! Det er å gjøre GODE TING MOT HVERANDRE!! Da 

får man venner og klarer seg bra       Boka om «Snapper» endte 

godt, han kom seg til Norge og fant fuglekasse og kunne bygge og 

bo sammen med en annen svart-hvit-fluesnapper. 

 

INFORMASJON: 

• Vi har egentlig base på Trollhaugen nå, men hvis det fortsatt er for mye 

mygg så vi gjør alternative turer. 

• Uteområdet vårt er ved klatrestativet/mathytta og vi er sammen med 

Harelabben       

• Frokost er ute eller i mathytta. 

• Syver, Leah, Sigurd og Eline øver seg på å være Elg      

• HUSK Å TA MED ALT TØY HJEM FØR SOMMEREN!! 

• PLANLEGGINGSDAGER I AUGUST: 12.8 + 13.8. 

GOD SOMMER TIL ALLE SMÅ OG STORE FRA OSS       

 


