
               ELGTRÅKKET 
 

 

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

SOLPLASSEN 
Fokus på lek, samspill og samarbeid i skogen. Kanskje 

noen kan sykle til og fra skogen? Husk å låse opp 
sykkelen om morgenen… 

 
En liten gruppe hjelper til med å tette igjen hull ved 
sandkasse i barnehagen i løpet av disse to dagene.  

SOLPLASSEN 
Storefotgruppe: 
Trampolinebok og Hva er 
«Kleivklyver’n»?? 

 
Røde fjær og Hiawata 
leker «Bytte tre»…igjen. 
Hva henger i trærne på 
Solplassen?? 

 

SOLPLASSEN 
Tre grupper – 
oppdagelsesferd og hvite 
laken! Vi ser hva vi finner 
til å legge på hvite 
laken…? Kan vi 
samarbeide?? 
Varmmat: pizzasnurrer, ta 
med tallerken. 

 

BÅTTUR… 
Denne båtturen er under 
planlegging. Vi ønsker å 
kjøre ned Storelva. Vi må 
organisere transport bla. 
Kunne 2-3 foreldre kjøre 
oss til Hønefoss?? Kan 
også være vi tar buss… 
Endelige planer legges 
midt i uka, og alle skal få 

god info       
Evaluering: Det var et hyggelig gjensyn med William, vikar! Vi håper på at han 

kommer tilbake i oktober…Tusen takk for at du stiller opp for oss, William       

Trollhaugen hadde forandret seg litt da vi kom dit på mandag! Nå har vi ny 

sittegruppe, bord til å forberede mat, klatretau/balansetau, og slenghuske som Kim 

har laget. «Bytte tre» var en ny lek som vi har begynt å lære oss, og da er det fint 

at de store hjelper de som er litt mindre. På fjorden har vi sett fugler i kikkert og 

i fuglebøkene – det er mange kule fuglenavn å lære seg. Alle, unntatt ei jente(!) fikk 

fugl på sekken sin! Vi skal ikke glemme den siste fuglen! De aller fleste hadde jo 

heldigvis fra før. Fredag fikk vi både besøk av helsesykepleier Pia og fysioterapeut 

Nina – de syns vi hadde det fint på plassen vår. I lesegrupper leste to grupper om 

Albert Åberg. En med bursdagsfest og en historie der han bygde helikopter med 

pappa’n sin. Siste gruppe leste om den ville ungen       

Uke 35 

Informasjon:  

• Husk håndsprit på vei inn og ut av 

barnehagen!  

• Onsdag 9.september kl.18-20, 

innkaller vi til foreldremøte sammen 

med Revehiet – mer info kommer 

etter hvert. 

• Tips: sett navn på serviset dere tar 

med når det er mat-dag! 


