
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 27.september Tirsdag 28.august Onsdag 29.september Torsdag 30.september Fredag 1.oktober 

LAVVO 
 

 «Grønne tanker – glade barn» og fokus på miljø og 
søppel-sortering! 

Tirsdag: Storefotgruppe      

LAVVO 
Storefot: Trampolinebok 
Røde fjær og Hiawata: 
sanselek på fotballbanen 
 
Lunsj: I DAG MÅ ALLE HA 
MED MATPAKKE!! 
(høstsuppa er ukas varmmat) 
Nima plandag 

SOLPLASSEN 
Vi gjør klart til 
HØSTSUPPE -  
VELKOMMEN 

 
 
 

 

LAVVO 
Storefot: «Drage i magen» 
Røde fjær og Hiawata: 
Grønne tanker – glade 
barn! 
 
 
 

 

 

Uke 39 

Evaluering: Vi har hatt lange (litt for lange) foredrag om å sortere søppel! Barna 

har vært med på samtale om hvorfor vi skal sortere og de kan mye fra før! 

Ivrige alle sammen til å rekke opp hånda for å svare på spørsmål, og helt enige 

om at vi skal ta vare på jorda vår      Røde fjær syklet til miljøstasjonen på 

Svingerud og der ble det mer foredrag fra Krister som kunne fortelle enda mer 

om hva som skjedde med all søppel som leveres – fantastisk at søppel kan bli til 

energi, å gjøre slik at søppelbiler kan gå på gass og at hageavfall blir til ny jord vi 

kan plante i!! 

Aldersinndelte grupper denne uken har vært bra, syns vi! Storefot var super-

pølse-kuttere, og nå er storefot-merkene på plass på sekken       Endelig har 

også Hiawata fått seg en akkurat passe sykkeltur rundt hele fotballbanen!  

 

INFORMASJON: 

• I ukene fremover markerer vi VERDENSDAGEN FOR PSYKISK 

HELSE, derfor henger vi opp plakater her og der. Fokus vil også 

være FØLELSER + «GRØNNE TANKER» (psykologisk førstehjelp 

for barn). 

• FROKOST I LAVVO – TIL KL.8!!  

• Til høstsuppe tar dere med skål/skje/kopp til dere + barnet. Vi 

har suppe, flatbrød og vann      (tid: kom mellom kl.14-15.30). 

• Regn i vente – husk å sjekke regntøy og ta med vått tøy hjem i 

grønne nett. Takk      

• Uke 41 begynner foreldresamtaler – vi setter opp tid og dere 

ser om det passer.   

 

 


