
                   REVEHIET  
 Mandag 27.sept. Tirsdag 28.sept. Onsdag 29.sept. Torsdag 30.sept. Fredag 1.okt. 

TROLLHAUGEN 
  

Vi deler i 3 grupper på 

tvers av alder og jobber 

med vennskap og følelser.  

 

 

 

TROLLHAUGEN  

 

I dag skal vi skrelle og 

kutte og forberede til vi 

får gjester i skogen.                        

Fint om Røde fjær og 

Storefot tar med egen 

skreller i sekken.  

 

 

TROLLHAUGEN 
 

Nå kommer vi nok til å 

vente og vente, før vi 

endelig kan si  

VELKOMMEN       

 

HØSTSUPPE                     

KL.14.30-16.00 

                                          

Ta med skål og skje, både 

til dere og barnet! 
 

TROLLHAUGEN 

 
Vi deler i 3 grupper på 

tvers av alder og 

fortsetter med  

vennskap og følelser 

BARNEHAGEN 

 
I dag sier vi takk for nå 

til Maren. 3 uker praksis 

er over. Vi kommer til å 

savne deg og ønsker deg 

lykke til videre.  
 

 

 

 

Inger fri! 

 

 Uke 39 

INFORMASJON!  

Vi fortsetter med frokost i MATHYTTA, til kl.8. Kom ferdig 

kledd for dagen. Syklene parkerer dere ved sykkelparkeringen 

ved porten. 

Onsdag blir høstsuppe varmmaten vår, så vi trenger niste til 

formiddagsmat.  

Om noen skal ha høstfri, ber vi dere skrive det i Visma.    

I uke 39 og 40 markerer vi verdens psykiske helsedag 

 

Uka som gikk:                                                                                                     

Å starte dagen i mathytta, er koselig. Med fyr i ovnen og gode samtaler. 

Ellers har vi hatt fine høstdager på Trollhaugen, vi har lekt, spikket, syklet, 

vevd, lest bøker, danset og funnet småkryp. Rever deler ivrig med 

hverandre, både det og vi finner, men også hva vi har på hjertet. Maren 

student, har hatt med bøker som har vært tilgjengelig i skogen. Hun slår et 

slag for bok i bruk, og har delt sin kunnskap til oss voksne. Barns møter med 

bøker er verdifulle. Lesing er en god måte å være sammen på. Les så ofte 

som mulig, helst hver dag. Trenger dere tips, har vi mange forslag       God 

helg ønskes dere alle! 

                                                                                      

TROLLHAUGEN 


