
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 13.september Tirsdag 14.august Onsdag 15.september Torsdag 16.september Fredag 17.september 

SOLPLASSEN 
Vi lager invitasjoner til 

høstsuppa       
 

  

Zhila vikar i dag       
 

LITEN TUR I SKOGEN… 
Fugler og regellek. 

 
Lunsj i barnehagen pga 
felles ped.ledermøte i 

kommunen 12.15-14.15. 

SOLPLASSEN 
Storefot: Trampolinebok 

Røde fjær og hiawata 
sykler til Solplassen. 
Ledermøte 12-13.30 

Lunsj: brødskiver(pga tørt 
i skogen!) 

SOLPLASSEN 
 

Grupper med sanselek, musikk og storefot-aktivitet       
 

 
 

Nima ferie. 

 

 

Uke 37 

Evaluering: Det er mye kan skje på vei til Solplassen, der er det nemlig en butikk! 

Alle har kø-kultur og stiller opp for å kjøpe noe. Litt is, men også bæsj! Zhila var vikar 

på mandag og det gikk veldig bra, hun er kjent hos oss og med barna fra 

Harelabben. Vi har danset, sunget og lekt med fulger. Sanselek så ut til å være 

vanskelig, men det handler om å prøve og utfordre både balanse og kinestetisk sans, 

som er grunnleggende for senere bevegelse og aktiviteter. Sansemotorikk er en 

samspillet mellom sansene våre og motorikk      Onsdag ble båten ledig og vi dro til 

Frognøya, en øy med mye historie, de største maurtuene og trærne. Nå så det 

ubebodd ut der, men vi vet at det har vært et flott sted med låve og åkre. Litt 

spennede og skummelt også var det en av barna som sa…ja, noen sier det spøker 

der!(men det er det ikke alle av oss som tror på!) Torsdag og fredag ble vi i 

barnehagen. Nå er det mye fravær blant voksne, så derfor må vi ta litt på sparket og 

gjøre det vi må.  

 

INFORMASJON: 

• Kaldere i været fra morgenen?? Husk 

ullundertøy innerst eller i sekken, så kan vi ta på 

om det blir for kaldt. Pannebånd/lue og bøff er 

helt topp nå       

• Flott hvis alle har sykkel og hjelm her – vi tar 

gjerne sykkelturer på sparket, når som helst! 

• Minner om høstsuppe med foreldre 

30.september. Suppe UTEN søsken denne 

gangen!! 

 

 


