
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 8.november Tirsdag 9.november Onsdag 10.november Torsdag 11.november Fredag 12.november 

SOLPLASSEN 
Velkommen til 

Mohammed       
 

«VIS OG FORTELL» m/ 

Elfie og Hedda      
 

BARNEHAGEN 
Storefot:Bevegelse til 
musikk. Oppmøte kl.9 

m/innesko og 
drikkeflaske! 

9.30-10 studentmøte m/lærer. 
Ped.ledermøte 12.15-14.15. 

SOLPLASSEN 
Julesangøving + BlimE 

Studentoppgave med en 
liten gruppe. 

 
Lunsj: fiskepinner, husk skål og 
skje/gaffel i en pose i sekken. 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» m/ 

Mathias       
Hiawata:sanselek 

 
Storefot: «Drage i mage» 

 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» m/ 

Pernille og Vanja       + 
Trampolinebok. 

Hiawata:sanselek 
Julesangøving! 

 

Uke 45 

Evaluering: Live har fått en god start hos oss! Nå kan hun alle navn og er i leik 

på Solplassen. Røde fjær har også fått vist Live Trollhaugen og Furutoppen, 

det skjedde da vi skulle lete etter en gjenglemt leke. Ha-med-dagen ble god! 

Mange leker ble med i skogen, deling og låning gikk veldig fint, og noen 

gleder seg allerede til neste gang! BJØRNIS-besøk var magisk! Flere trodde 

nok ikke det de så, de fikk tårer i øynene. Vi fikk mulighet til å stille Bjørnis 

spørsmål, og da lurte vi på hva han kledde seg ut som på Halloween. «Vis og 

fortell» startet med Emil og Erle og fortsatte fredag med Philip og Ida – det 

ble 4 fine bøker som vi har lyst til å bli bedre kjent med etter hvert      Torsdag 

ble en rar dag med halve gruppa borte. Da ga vi fra oss to voksne til andre 

avdelinger og slo oss sammen med Revehiet på Solplassen – det ble en bra 

dag! I løpet av uka har storefot hørt mer på «Drage i mage», og jobbet mye i 

Trampolineboka. Følelsen flau har også blitt fortalt om, og der kunne 

fortelleren opplyse om en fersk egen opplevelse med den følelsen…      

 

 

INFORMASJON: 

• Mohammed er elev på Helse-og oppvekstfag Vg1, 

voksenopplæringen, OPUS. Han skal ha praksis hos oss denne 

uken og neste uke + uker etter nyttår. Vi ønsker han velkommen 

til oss! 

• «Vis og fortell» fortsetter!  

• KLÆR: Kle på lag-på-lag! Helst 3 lag – det vil si, ULL, ET EKSTRA 

LAG OG DRESS, ELLER JAKKE, BUKSE. Ha med votter (ikke 

vanter) og bøff i sekken og husk varme sko. Joggesko holder 

ikke i skogen nå! Barn som fryser blir stående stille og da fryser 

de bare enda mer, og gråter…       

• VI HAR 100% SVAR PÅ FORELDREUNDERSØKELSEN!! DERE ER 

SUPRE – NÅ BLIR DET KINOTUR TIL BYEN!! 

 

 


