
               RÅDYRSTIEN 

Mandag 7. september Tirsdag 8. september Onsdag 9.september Torsdag 10. september Fredag 11. september 
Siste uka vår på trollhaugen for denne gang, og vi skal 

begynne å lage en miniatyrby, vikinglandsby! Vi fant jo 
noen gamle sverd i forrige uke, kanskje finner vi noe mer. 

 
Vi ser etter tyttebær i skogen og 
lager trollkrem og synger hugga 
bugga! 
 

Gruppedag:  
 

Storefot: vi sykler til Trollhaugen 
og jobber i trampolineboka etter 

lunsj. (husk å lås opp sykler!) 
 

Røde fjær og Hiawata: 
Vi går på skattejakt etter ting vi 

kan ha i landsbyen vår 

 
Vi rydder oss ut av trollhaugen 
og gjør klart for neste avdeling 

som kommer       

 
 

Båttur   
 

Lunsj: 
pølselapskaus 

Husk egen tallerken og bestikk i 
en pose! 

(fint å ha med en brødskive til 
fruktmåltidet) 

 

Uke 37 

Informasjon og Beskjeder 

• Frokost 7.15 – 8.00: For de som 

ønsker. Ute bak barnehagen eller i 

lavvo. 

• Tilpass klær etter vær! Start gjerne 

med tynn ull innerst! 

• HUSK PÅ ÅPNE OG LÅSE SYKLER!! 

Uka som gikk: Mandag reiste på tur på Tyrifjorden.  Nima fra Elgtråkket ble med oss på denne turen!        Forkjølelsessesongen har 

meldt sin ankomst, noe vi har merket både på voksne og barn. Fint at dere tar ekstra hensyn i år og følger de retningslinjer vi har 

ang. dette. Det er dere flinke til! Tirsdag dro Storefotgruppa og Bjørgvin på tur. De gikk opp kleiva til Kongens utsikt, det ble som 

alltid en veldig fin tur, noe barna gav uttrykk for! Røde fjær og Hiawata gikk til trollhaugen og fant mange fine blader på veien. (les 

artikkel) Onsdag gikk turen til Trollhaugen for hele Rådyrstien. Storefot syklet en liten tur før de syklet til trollhaugen. Vi gravde 

hull og fant steiner til vaskestasjonen vår. Etter lunsj gikk vi på tur for å finne en plass der vi kan lage en vikinglandsby! Vi vil utover 

høsten bygge opp en miniatyrby med ting vi lager selv! Torsdag ble vi i barnehagen før lunsj. Etter at fiskekakene var spist opp, dro vi 

på til fotballbanen og sykla. Fredag ble det BlimE-dans og leik på trollhaugen. Storefot jobbet i trampolineboka som vi ikke rakk å 

gjøre på onsdag, siden vi valgte å sykle en litt lenger tur da       

 


