
               ELGTRÅKKET 
HuH 

 

Mandag 14.september Tirsdag 15.september Onsdag 16.september Torsdag 17.september Fredag 18.september 

BARNEHAGEN + SYKKEL 
I dag er det sykkeløving på 
sykkelstien og på 
grusbanen v/fotballbanen, 
kanskje lenger… 
 
Alle tar med sykkel og 
hjelm. 
 

BÅTTUR 
Turen går mot 
Bønsnes…Vi tar en 
Sabeltannsang på turen! 

BARNEHAGEN 
Storefot: Trampolineboka 
 
Røde fjær og hiawata: Vi 
øver på Bondegårdssang 
og rim&regler. 
 
 

BARNEHAGEN + SYKKEL 
Storefot snekrer til bondegård.  
 
Alle øver på sykkel både inne og ute av barnehagen i 
løpet av dagene.  
 
Torsdagslunsj: pastagryte m/skinke. 
Husk skål og skje. 
 

Evaluering: Mandag havnet vi på Furutoppen! Det var fint å vise Alvilde en ny 

plass. Veden ble ikke kjørt ut, så vi kunne lage flere armbånd, tegne, øve på 

bokstaver og spise frukt i skogen. Båtturen på tirsdag ble altfor lang og 

vindfull. Men på Helgelandsmoen fikk vi sett mye og til slutt bjørne-kunst       

Onsdag ble det sykkeltur for storefot, hele 6 km! Mais på Bjørke ble avlyst 

fordi vi tenkte smittevern…Røde fjær og Hiawata hadde det helt fint sammen 

i barnehagen. Vi har begynt å snakke om hva en bondegård er. Hvilke bygninger 

finnes der og hvilke dyr?? Bondegårdssangen heter «Jeg vil bygge meg en 

gård», gammel sang, men aktuell for oss! På Solplassen fredag sang og danset 

barna «Blime»-dans med Camilla, så vi har sang/dans anno 2020 også     . Di-di 

kjørte ved til alle plassene våre i skogen – vi er klare for vinter også… 

Uke 38 

Informasjon: 

• KUN ULL INNERST MOT KROPPEN NÅ! 

• De neste ukene er barnehagen vår base! Vi 

håper på flere turer utenfor gjerdet etter 

hvert. 

• Takk til dere for fremmøte på foreldremøte. 

Referat kommer snart! 

• Torsdag og fredag er Nima på 

fagforeningskurs. William er vikar hos oss 

disse to dagene. 

• Høstsuppen er avlyst pga smittehensyn. Rådet 

fra barnehageansvarlig er å gjøre kun MÅ-

aktiviteter i barnehagene nå… 

 


