
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 24.januar  Tirsdag 25.januar Onsdag 26.januar Torsdag 27.januar Fredag 28.januar 

SOLPLASSEN  
 
Vi leser: «Kardemomme 
By», også øver vi på 
Kardemommesangen! 
 
Hedvig er vikar for Bjørgvin som er på 
skolen. 

SOLPLASSEN  
Storefot: Trampolinebok 
og skiskole. 
Røde fjær+Hiawata: vi 
passer på fuglene i 
skogen. Og vi skal sage og 
spikke!  

SOLPLASSEN  
Lekegrupper!  

Lunsj: ta med skål og 
skje/gaffel…vi lager no 
godt! 
 
 
Nima møte 8.30-10. 

BARNEHAGEN 
Vi leker i barnehagen. 
 
Møtedag for voksne fra kl.9…vi har 
begynt med avdelingsmøter på huset 
og alle er på møte i løpet av dagen, og 
vi «passer» hverandres barn… 

 
 
 

SOLPLASSEN 
Lekegruppene går hver sin 
vei til Solplassen og 
hjelper til å gjøre det fint 
til neste gruppe!  
Siste dag på Solplassen! 

 

 

Uke 4 - 2022 

Evaluering: vi startet med ha-med-dag, og alle fikk fortelle hva de hadde 

med seg da vi spiste lunsj. Noen lekte med lekene, andre var mer 

opptatt av å leke med hverandre, eller ha med leken på leken    Tirsdag 

ble en dag vi prioriterte å fikse enda en ovn, men storefot fikk i hvert fall 

en god start på Ringkollen. Lekegrupper har gått bra denne gang, selv 

om det var få barn i gruppene pga stort sykefravær blant barn! Nå 

håper vi alle snart blir friske!! Fredag feiret vi årets første 6-åring! En 

siste bursdag for Emil i barnehagen, litt rart det. Han ønsket seg 

Sabeltann’s bursdagssang – den vil vi øve mer på! Turen bort til 

skøytebanen som pappa’n til Emil har laget på jordet rett ved Emil gikk 

veldig fint. Alle med skøyter var så gode til å stå på skøyter, selv om det 

ble knall og fall innimellom. En fin fredag for oss     God helg til alle! 

 

 

INFORMASJON: 

• Grønt nivå – «alt» er 

lov                og les 

beskjed om dette i 

visma!  

• Vi planlegger karneval 

som i fjor. Alle tar 

med en STOR hvit t-

skjorte/skjorte som er 

stor nok til at den 

passer utenpå 

dressen.  

• Frist: onsdag! 

 

SKISKOLE FOR 

STOREFOT: 

Tirsdag er ny dag på 

skiskole. Bussen henter oss 

kl.12.15. Bjørgvin fortsatt 

med gjengen vår.Vi er 

tilbake ca.kl.15, så senere 

enn vår kjernetid. Barna 

får banan og/eller annen 

frukt når de er tilbake.  


