
             ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 9.november Tirsdag 10.november Onsdag 11.november Torsdag 12.november Fredag 13.november 

SOLPLASSEN 
Nima er på hjemmeskole tre dager – Katherine fra Harelabben er vikar på mandag, 
og Bjørgvin fra Rådyrstien er vikar tirsdag og onsdag. 
 
Disse dagene øver vi litt på noe som skal skje på torsdag…  
 

Vi skal også klatre i klatreveggen på onsdag, med værforbehold       

BARNEHAGEN 
Ledermøte kl.9       

ALLE sier ha-det-bra til 
KNUT EMIL!! Takk for at 

du har vært der og passet 
på oss! Vi kommer til å 
savne deg masse – og 

lykke til i den nye jobben 
din. 

Lunsj:pyttipanne 

SOLPLASSEN 
Hvis vi var triste og lei oss i 
går, så må vi trøste 
hverandre med sang og 

dans i dag       
Mer jobbing med FOTO 
liten gruppe! Og vi vasker 
og rydder på Solplassen! 

Evaluering: Det var veldig hyggelig å ha Kaja hos oss, men nå fikk hun 

plutselig en annen praksisplass, så da kommer hun ikke til oss igjen, 

dessverre. Camilla har hatt alle tre gruppene våre på FOTOPROSJEKT. 

De største har tatt bilder av tema høst, og de minste har fått velge hva 

de ville ta bilde av. Camilla har tatt med seg eget speilreflekskamera og 

det var ekstra spennende å prøve å ta bilder med et stort kamera. 

Neste steg er «fremkalling» av bildene, og kanskje også etter hvert 

fortelle hva vi ser på bilde?? Hemmelige oppgaver, dans, 

tacotorskegryte, hvilepuls og jobbing med ved har også vært fokus 

denne uka! God helg til alle – vask hender og kos dere hjemme       

 

Uke 46 

Informasjon: 

• TAKK FOR NÅ TIL VERDENS BESTE KNUT EMIL! 

• Elg-foreldre var de aller beste til å svare først på 

foreldreundersøkelsen – dere er jo best😊 Kino-

tur etter jul blir det da! 

• Det er påvist barnemark på vår avdeling – husk på 

god håndhygiene og KLIPP NEGLER!! 


