
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 29.november Tirsdag 30.november Onsdag 1.desember Torsdag 2.desember Fredag 3.desember 

LAVVO 
«Så tenner vi et lys i 

kveld…» 
Flere lager noe til jul, 

med Zhila! 
 

Takk for nå Zhila      

LAVVO 
Hiawata:juleforberedelser! 
 
Storefot:Trampolinebok + 
julesanger til julevandring. 
Storefot:Bevegelse til musikk. 
Oppmøte kl.9 m/innesko og 

drikkeflaske! 
 

LAVVO 
1.desember! Hva er en 

adventskalender?? Og 

hva slags kalender har 

vi?? 
Lunsj:tacogryte, husk skål og 
skje/gaffel i en pose i sekken. 
 

LAVVO 
Storefot: «Drage i 

magen», episode 5. 
 

Vi leker ute…det er 
møtedag for voksne.  

LAVVO 
Hva står det i kalenderen 

i dag tro?? 

 

Uke 48 

Evaluering: Enda en uke med flere syke barn! Håper alle snart er tilbake – fortsatt god bedring! 

Storefot har prøvd seg på ny episode av «Drage i magen», det ble latterkrampe, så må prøve på 

nytt. Alle Hiawata har hatt «vis og fortell»! De har avsluttet tema vårt med tre bukker, tre griser, 

en traktor og faktisk en bok om Leah selv       Nå skal snart alle få se hvilke bøker vi har sett og 

fortalt om, og lest litt fra også! Livet ved lavvo’n er også vedstabling og mat til fugler, som flere 

vil være med på. Kinotur på torsdag ble helt topp. Blid og spent gjeng som også syns busstur var 

gøy, da så vi flere kjente hus, veier og steder vi hadde vært før. Petter kanin-filmen var fin og 

morsom for både små og store. Vi koste oss og hadde med oss verdens beste publikum!! Takk til 

dere foreldre som gjorde turen mulig med å svare fort på foreldreundersøkelsen. Forresten 

leser vi av undersøkelsen at dere er ganske fornøyde med barnehagen – men vi vil bli bedre! 

Det er lov å gi oss konkrete tilbakemeldinger på hva vi kan bli bedre på – det trenger vi!! Bare ta 

kontakt eller SPØR DERSOM DERE LURER PÅ NOE      

 

 

INFORMASJON: 

• Fortsatt frokost i lavvo’n! 

• Ta med innesko som kan ligge på plassen 

– kan plutselig bli en tur i hallen (det er 

hemmelig!!). 

• Siste dag for Zhila hos oss på mandag! Vi 

takker for nå og ønsker henne lykke til 

videre i Oslo       

• Bjørgvin er tilbake på tirsdag       

 

 


