
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 20.desember Tirsdag 21.desember Onsdag 22.desember Torsdag 23.desember JULAFTEN 

  
Vi skal tenne 4 lys og fortsette med kalender! 

 
Vi legger ikke store planer denne uken, og håper på forståelse for det + at Nima er borte, så det er 2 
voksne på Elgtråkket. På grunn av gult nivå skal vi om mulig være mest mulig for oss selv på Elg, 

MEN alltid være ute, selvfølgelig       
 
 

 
Julefreden skal komme til 

oss og vi leker og hører 
på julesanger! 

 
 

 

GOD JUL TIL 

SMÅ OG 

STORE!! 

 

Uke 50 

Evaluering: Vennekalenderen begynner å fylles med alle oss! Vi har gjort noe 

sammen som vi håper alle har likt godt…aking, laget lenker, funnet godteposer, 

pyntet tre og laget kakao. Vi fikk også møte hesten «Trøll», Marte og lille Ola som 

vartet opp med kanefart. Det håper vi voksne var en opplevelse for alle som barna 

våre kan huske lenge!  

Adventstiden i barnehagen har ikke blitt sang for eldre eller julebakst i år. Vi skal ta 

igjen pepperkakebaking neste år, det lover vi. Julegateåpning fikk vi ikke gjort noe 

med, og det var nok lurt å ikke oppsøke de gamle heller… 

Nissefest/julebord fikk vi til sammen med barna og det gikk veldig fint, som fester 

og julebord bruker å være        

Nå tenker vi at alle trenger hvile og ro sammen med sine nærmeste – det skal bli 

jul!! Også håper vi alle på gode og lysere tider med et helt nytt år! 

 

 

INFORMASJON: 

• FROKOST i garderoben hele uken. 

• Uteområdet vårt er helt bak barnehagen. 

• Ta med nok mat til barna hele dagen – nå serveres 

ingen mat i barnehagen pga gult nivå- 

• Ta med nok mat til barna hele dagen – nå serveres 

ingen mat i barnehagen pga gult nivå. 

• Kle på lag-på-lag! La barna ha to lag før dress! Vi er jo 

ute lenge i kuldegropa på Svensrud…  

• Minner om at ALT av tøy og støvler skal tas med hjem 

før dere tar julefri! 

• TAKK FOR AT DERE HOLDER UT MED MASET – 

GOD,GOD JUL ALLE SAMMEN            

 

 


