
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 30.august Tirsdag 31.august Onsdag 1.september Torsdag 2.september Fredag 3.september 

SOLPLASSEN 
Regellek og sang på 

Solplassen! 
  

Kristin vikar i dag       
 

SOLPLASSEN 
 

Grupper – klatring og 
sanselek. 

KLEIVKLYVER’N/BÅTTUR 
Storefot går Kleiva!! 

 
Vi andre er bedt på 

hyttetur i Åsa       
Lunsj: vi ordner det i dag! 

           SOLPLASSEN 
Grupper – klatring og 

sanselek. 
 

HUSK: foreldremøte kl.19! 
 

Nima plandag/fri. 

SOLPLASSEN 
 

Grupper – klatring og 
sanselek. 

  

Uke 35 

Evaluering: Vi begynner å få noen sanger slik at det kan bli et 

høstkor…kan hende det blir noen rim/regler med i koret også! Ellers er 

det gøy å se at barna selv tar initiativ til regel-lek. «Alle mine duer» har 

blitt veldig populær, men nå er det noen som vil leke «stiv heks» også! Vi 

fikk to fine vikarer denne uken, Kristin og Sigrid. Kristin så det ut som alle 

ble kjent med og mange ville sitte på fanget til Sigrid – så da tenker vi at 

vikarene er godkjent av barna       Storefot fikk en hyggelig tur opp mot 

Røyse skole. Der traff vi mange kjente, det var veldig hyggelig!! Båtturen 

fredag gikk til Rytterhager, der kunne vi ligge i le for vinden. En 

oppdagelsesferd på halvøya ble det der med flere spennende funn! 

Turen hjem var ute av le for vinden, så da ble det bølgetur med 

«sjøsprøyt» over oss. Det gikk bra, men litt skummelt ble det også for en 

veldig kort stund. Alt bra vel fremme på land, med skifting til tørt for 

noen da vi kom til barnehagen. Takk for en fin uke! Bli friske alle nå       

 

INFORMASJON: 

• Nå har vi base på Solplassen, det betyr at frokost spises inne på 

kjøkken eller ute hvis været er OK. 

• Avgang fra barnehagen er 9.15. Det er selvfølgelig lov å komme 

senere, og hvis vi allerede har gått må barna følges ut i skogen av 

dere foreldre. 

• Husk tynn ull i sekken nå! Tid for å rydde bort shorts?? 

• Høstsuppe i skogen med foreldre: torsdag 30.september kl.14-

15.30. Hold av dato og tid! Håper alle kommer! Velkommen       

 

 

 

 

Tradisjonen tro: Kleivklyver’n for STOREFOT opp til «Kongens 

utsikt». Vi tar buss, så dvs.oppmøte kl.9!!! Husk drikkeflaske. Vi 

ordner mat på veien. Gode sko og turbukse på alle! 


