
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 6.september Tirsdag 7.august Onsdag 8.september Torsdag 9.september Fredag 10.september 

SOLPLASSEN 
«Per Sjuspring» og fugle-

lek! 
  

Zhila vikar i dag       
 

SOLPLASSEN 
 

Sanselek og «BlimE»-
dans! 

SOLPLASSEN 
Mer sanselek! 

 
Lunsj: pastasalat, ta med 
skål og gaffel/skje 

           BARNEHAGEN 
 

Lek, og møtedag for de 
voksne… 

SOLPLASSEN 
 

Klatring! 

  

Uke 36 

Evaluering: Endelig klatring på Elgtråkket, og mange har villet prøve seg i 

klatreveggen. Det var gøy å ha på seg sele og hjelm også! Vi snakket om 

sikkerhet og at vi må si: «er du klar?», både den som klatrer og den som 

sikrer. Storefoter har hatt sin første tur/aktivitet alle sammen! Flott 

gjeng helt til toppen av Hole!! En liten gjeng tok båtveien helt inn i Åsa, 

til hytta til Emil L.S. Her var det flott å være! Takk for oss       Dagboka er 

full av bilder og tekst denne uka, så der kan dere egentlig lese om noe av 

det som har skjedd denne uken. Lek og vennskap er ikke så lett å se på 

bilder, men det er det også fullt av! 

Tusen takk for oppmøte på foreldremøte! Mye info, men også innspill fra 

dere. Referat kommer etter helgen. Takk for ros og litt skryt, da blir vi 

glade       Ellers, si ifra til oss når noe ikke er greit, vi liker 

tilbakemeldinger!  

 

INFORMASJON: 

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

kjøkkenet 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 skift i sekken i en pose. Grønt nett skal brukes til vått tøy og 

sendes med hjem. Fyll opp med det som mangler til dagen etter. 

• Neste planleggingsdag er fredag 29.oktober – barnehagen er 

stengt. 

 

 

 

 

Søndag 5.september er «Kom deg ut -dagen». Kanskje noen 

av dere tar turen ut i skog og mark, eller tar i bruk en av 

plassene våre i skogen. Husk bålforbudet! God tur da       

 


