
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 20.september Tirsdag 21.august Onsdag 22.september Torsdag 23.september Fredag 24.september 

LAVVO 
 

Fokus på miljøvern…kan vi sortere søpla vår riktig og  
hvorfor skal vi sortere?? 

 

LAVVO 
Storefotgruppe: kan vi 
lage mat til de andre?? 

Røde Fjær+Hiawata 

sykkeltur       
Lunsj:pyttipanne som 
Storefot har laget for 
oss!? 
 Ta med skål og skje i en 
pose i sekken! 

LAVVO 
Røde fjær til 
miljøstasjonen på 
Svingerud – hva kan vi 
sortere og kaste her?? 
 
Ledermøte: 12.13.30 

LAVVO 
Storefotgruppe: 
fortsettelse fra forrige 
uke! 
Røde fjær: lekegruppe x 2 
Hiawata: Sykkeltur 
 
Også danser vi BlimE-

dans       
 

 

Uke 38 

Evaluering: Vi fikk laget de siste invitasjonene til høstsuppe denne uken 

og alle skal ha fått den med i sekken hjem. Det ble en tur til Trollhaugen 

med Heideh som vikar for vikaren. Onsdag var det glade Storefoter som 

endelig startet på «Trampolineboka», og som begynte med merker som 

skal henge på sekken, som synlig bevis på at de er storefoter. Flere hjalp 

til med å skru ned en gammel «hytte/butikk» på Solplassen. Det er bra 

å være med å hjelpe til med gjøremål for å holde plassene våre i skogen 

fine og sikre – ja det kaller vi HUSMANNSPEDAGOGIKK. 

(torsdag og fredag tok forfatter av ukeplan resten av ferien sin…derfor legges planen ut på nett tidligere enn 

vanlig) 

 

INFORMASJON: 

• FROKOST I LAVVO – TIL KL.8!! Alle får skje til evt grøt/yoghurt og 

kopp med melk, de som vil ha! En kaffe til mam/pap?? 

• KLÆR: vi anbefaler ull innerst nå + vindtett bukse og jakke!! Kle på 

lag-på-lag, så kan vi ta av dersom det blir varmere på ettermiddagen. 

• Zhila er vikar for Bjørgvin som er på skole mandag -torsdag. 

• Les visma ang.høstferie og evt.fri. 

• Husk høstsuppe neste uke – dere tar med skål/skje/kopp til dere + 

barnet. Vi har suppe, flatbrød og vann        

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

sparket, så lenge årstiden tillater det! 

 

 


