
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 22.november Tirsdag 23.november Onsdag 24.november Torsdag 25.november Fredag 26.november 

LAVVO 
Hiawata og Røde fjær 

lager noe til JUL      
 

Storefot: Drage i mage og 
Trampolinebok. 

 
 

LAVVO 
«Vis og fortell» med 

Syver og Eline       
Julegateåpning-øving 

kl.10.30!! 
 

Storefot:Bevegelse til musikk. 
Oppmøte kl.9 m/innesko og 

drikkeflaske! 
 

LAVVO 
«Vis og fortell» med Leah 

og Johanne       
Røde fjær: sanselek! 

Lunsj:pasta bolognese, husk 
skål og skje/gaffel i en pose i 

sekken. 

KINO 
«Petter kanin hopper 

hjemmefra» 
Vi tar RUTEBUSS – 

OPPMØTE KL.9 PRESIS!! 

LAVVO 
«Vis og fortell» med 

Sigurd      
 

Husk julegateåpning på 
Rema kl.17!! 

 

Uke 47 

Evaluering: Alle har tatt med gode og morsomme bøker denne uken! Vi er 

imponert over alt de husker fra historien, hvordan de forteller, viser og leser litt 

også faktisk. Gøy og lærerikt med bøkene, det er supert! Vi håper vi kan stimulere 

til videre leseglede       Vi har hatt fine dager i skogen med Live og Mohammed, 

med mye rollelek og lunsjer i to telt. To dager manglet vi en voksen, men klarte 

oss bra – flere syke barn også… Det er godt å dele oss i to når vi spiser, det blir 

roligere og mer plass på alle måter for hver og en. Zhila har lært oss å lage 

papirbåt, det var gøy! Fredag danset vi selvfølgelig BlimE-dans, men øvde også på 

julesangene våre! Vi ga massevis av klemmer til Live, studenten vår fra 

barnehagelærerutdanningen i Drammen. Nå tenker vi vi at hun har fått et godt 

innblikk i hva det vil si å jobbe i en barnehage med barn, lek, omsorg og læring       

Lykke til videre, Live! Vi ses til våren! 

 

 

INFORMASJON: 

• Nå har vi base i lavvo’n i tre uker. Alle som kommer på 

frokost i lavvo’n fra 7.15-8 skal være ferdig påkledd for 

en dag ute. 

•  Vi får kinotur fordi dere svarte raskt og 100% på 

foreldreundersøkelsen!! Takk!! Vi tar rutebuss, husk å 

møte presis kl.9!! PAKK LETT SEKK DENNE DAGEN MED 

MAT OG VANNFLASKE! Vi må spise lunsj i byen… 

• Det er supert at dere skriver i visma dersom andre 

henter.  

• Vi har fortsatt vikarer: Zhila og Sigrid! Bjørgvin i praksis 

denne uken også. 

 

 


