
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 28.september Tirsdag 29.september Onsdag 30.september Torsdag 1.oktober Fredag 2.oktober 

KJØRE-TUR TIL… 
Western gård. Vi tar opp 

poteter i høstferien       
 

«Samme hva du heter, 
spiser du poteter…» 

BARNEHAGEN  
Hva heter fuglene våre, 
som vi har på sekken?? 
Vi hjelper fuglene med 

mat på fuglebrett og 
fuglekarnapp . De som vil 
kan ta med brød(grovt) 
hjemmefra og legge ut.  

 
 
Didrik fri tirsdag 

HALLEN 
Vi tar med oss vannflaske 
og innesko og leker og 
turner i hallen. 

 
 
 
 

Camilla bursdag – 
HURRA! 
Nima fri 

UT PÅ TUR… 
Før lunsj ser vi etter 
kalvene på Søndre Mo, de 
holder til på jordet ved 

Soria Moria. 
 
Blomkålsuppe:  Husk skål 
og skje. 

Nima møte kl.12-13 
Camilla fri 

UT PÅ TUR… 
Før lunsj går vi tur i 
skogen vår. Hva er høst?? 
 

Fredagsdisco og «blime-
dans» - Camilla viser oss 
hvordan vi skal danse. 
 

 
 
Nima fri 

Evaluering: Vi har jobbet med tegneoppgave og bondegård. Tegne dyr kan være vanskelig , men vi 

var enige om at alle dyr har ører, øyne, munn og nese… Storefot er i gang med å ferdigstille låve 

til sauene og hønsehus! Røde fjær og to hiawata syklet til Søndre Mo for å lære om fire fine 

hester. To islandshester og to nordlandshester var det på gården. To kalver også, men de var så 

langt nede på jordet… 

Været slo om til masse regn og vi lekte i vann og søle! Gøy og mye skift på en gang! Torsdag smakte 

det godt med tacogryte som kokken vår laget. Vi ble i barnehagen fordi vi manglet en voksen og 

fordi det var ledermøte. Vi har øvd på bondegårdssangen vår, hørt lydbok om både «Gruffalo» og 

«Hakkebakkeskogen» - det er fint å kunne ta en hvil og slappe av litt med lydbok i mathytta.Fredag 

ville flere sykle, og vi fikk se at Ulvestøtta hadde fått ny plass. Vi hørte sagnet om gutten som ble 

drept av ulven der og vi la på grankvister. Storefot tok bilen til Didrik og kjøpte 4 kasser epler til 

alle i barnehagen.         

God høstferie til alle som tar dager fri       

 

Uke 40 

Informasjon: 

• Ny info med mange punkter til dere i 

Visma ang tøy osv! 

 

• Flere barn tar litt høstferie, både på 

elg og de andre avdelingene. De voksne 

tar også ut noe avspasering denne 

uken. 

 

 


