
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 31.januar  Tirsdag 1.februar Onsdag 2.februar Torsdag 3.februar Fredag 4.februar 

LAVVO 
Denne uken markerer vi 
SAMEFOLKETS DAG! 
 
 
 
 
 
Hedvig er vikar for Bjørgvin.  

LAVVO 
Storefot: Trampolinebok 
og skiskole. 
Røde fjær og Hiawata: 
begynner å male 

karnevalskjorte     
Nima møte kl.8.30-9.30  

LAVVO 
Samer og samisk eventyr! 

Lunsj onsdag: Bidos, samisk nasjonalrett 
m/reinsdyrkjøtt. 
 
Skøyter etter lunsj på onsdag?? 
                                                                                                Nima plandag/fri på torsdag. 

LAVVO 
 

IDA 5 ÅR!! HURRA!! 
 

Skøyter etter lunsj?? 
 

Kristin jobber hver fredag 8-15.30 

 

Uke 5 - 2022 

Evaluering: vi fikk ikke til lekegruppene våre på onsdag, dessverre. Men vi 

holder på gruppene fremover. Det er gøy at barna selv spør om vi skal ha 

grupper, vi tar det som en evaluering fra barna om at det er riktig å 

fortsette med! Saging og spikking gikk supert for gruppa på Solpalssen og 

på skiskole ryktes det at barna «våre» får mye skryt for skiferdigheter     

Vi har måttet endre planer, så da ble det to turer i akebakken ved 

klubbhuset. Der var bakken i hardeste laget, men det gikk unna og det var 

mye gøy, samkjøring og latter i bakken allikevel. Torsdag ble møtedag og 

lek ute sammen med alle…Fredag gikk vi i gruppene våre ut til Solplassen, 

noen gikk en annen vei en vanlig og noen brukte god tid og tok seg tid til å 

stoppe å se på de som jobber i grustaket. Alle måtte ta i et tak med ved 

for å gjøre det klart til neste avdeling – god jobbeøkt, men mest lek     

 

 

INFORMASJON: 

• FROKOST I LAVVO’N FRA 7.15-8.00. Velkommen     

• Vi har mulighet til å gå på skøyter hos Emil. De som vil 

kan ha skøyter og hjelm liggende på plassen, så kan vi ta 

turer på sparket. Vi syns vi skal bruke den gode 

muligheten nå når vi kan! 

• Også lurer vi på om Røde fjær og Hiawata kan ta med seg 

skia sine hjem nå som det ikke er skiføre her i lavlandet?? 

• Minner om at planer kan bli endret, ting kan skje  – 

ukeplanen er en mal for oss. 


