
ELGTRÅKKET 
 

Mandag 23.august Tirsdag 24.august Onsdag 25.august Torsdag 26.august Fredag 27.august 

TROLLHAUGEN 
 

 Sangleker       
Vi tar godt imot Kristin, 

vikar       

BARNEHAGEN 
 

Lek og hverdag i 
barnehagen! 

TROLLHAUGEN 
 

Sang og rytmer…kan vi lage oss et høstkor?? 
Lek, fugler og «Blime-dans» i skogen. 

Vi tar godt imot Sigrid, vikar       
 
Lunsj onsdag: havregrøt, ta med skål og skje i pose. 

BÅTTUR 
 

Vær og vind avgjør hvor 

hen turen går       

  

Uke 34 

Evaluering: Elfie er egentlig godt i gang hos oss! Det er ekstra godt å ha 

en bestevenn som blir med deg over i ny barnehage       Øving på rekke 

og telling går fremover, og leiken på Trollhaugen også. Vi øver også på 

regler i sangleker, Blime-sang og dans. Sang og musikk er fortsatt veldig 

populært å høre på, og synge selv, for elgene. Krepsing for storefot ble 

en topp opplevelse, og alle fikk litt innblikk i hva en kreps er og at det går 

ann å holde den! Les fin artikkel på nettsiden vår! Vi har også tegnet og 

vært på båttur, hele gjengen. Vi lurte på om vi kunne fange noe til å ha i 

akvariet vårt som vi har inne på kjøkkenet?? Joda, det fantes ulike små 

fisk i båthavna på Gomnes, ganske god fangst med abbor, brasen og 

mort(?). En god dessert etter lunsj fikk vi av mamma’n til Philip som kan 

med is til oss ned i havna! Tusen takk, det var en hyggelig 

overraskelse       God helg til alle som leser dette!! 

INFORMASJON: 

Denne uken starter Bjørgvin på etterutdanning. Det betyr at vi må ha 

vikar, og det blir et lite puslespill. Mandager fremover nå i høst er Kristin 

vikar. Hun har hatt praksis her i barnehagen i barne-og 

ungdomsarbeiderfaget, og jobbet på nesten alle avdelinger. Tirsdag 

denne uken klarte vi ikke å skaffe vikar, dessverre, og andre voksne i 

barnehagen hjelper ved behov, og vi må gjøre bare det vi må…Onsdag og 

torsdag får vi NY vikar, Sigrid. Hun er 20 år og gikk på Revehiet for 15 år 

siden       Vi håper dette blir bra for oss, vi skal i hvert fall gjøre så godt vi 

kan for at alle skal ha gode dager. Ta kontakt om dere lurer på noe.  Også 

HEIER vi på Bjørgvin som skal bli enda klokere, om mulig       

 

 
FORELDREMØTE: torsdag 2.september kl.19-20.30. 

 


