
               ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 8.februar Tirsdag 9.februar Onsdag 10.februar Torsdag 11.februar Fredag 12.februar 

BARNEHAGEN 
Storefot på skiskole på mandag!  

 
Røde fjær og Hiawata går på ski på fotballbanen! 

 

 
 

BARNEHAGEN 
Grupper med Grønne tanker – glade barn! 

 
Onsdag varmmat: pasta bolognese – ta med skål og 
sånn. 
Onsdag: Nima på digitalt tillitsvalgtkurs 9-15.30 
Torsdag ledermøte: 12-13.30. 

BARNEHAGEN 
Noen begynner å lage 

hale til karnevalskjorta 

si😊 
Regel-lek og sang! 

 
Nima fri 

Uke 5  

INFORMASJON: 

• Alle tar med ski på mandag! 

• Vi hadde besøk av Camilla på 

fredag, det var hyggelig å se 

henne igjen      Hun er fortsatt 

på opptrening, så Martin er 

vikar i februar også. 

• Takk til Ada og familien for egg 

til rugekassa! Spennende å se 

om det blir kyllinger i løpet av 

uke 8…! 

 

Evaluering: Kald uke igjen! Vi varmer oss litt ekstra inne når vi går inn for å spise mat. Ingen skal fryse 

lenge hos oss, derfor er det frokost på Mygghølet hele tiden også…vi håper på å flytte ut etter hvert. Vi 

har hilst pent på Morten, nå er han i gang! Alle har fått malt på skjortene sine og vi ser flotte 

skogsdyr😊 Det ble ingen samling med grønne tanker, så det tar vi igjen nå. Didrik fortalte om samene 

og nasjonaldagen, vi hørte om reinsdyr, lavvo, den spesielle samedrakten og vi hørte joik. Samenes 

flagg hadde farger som symboliserer sol, måne, havet, naturen og dyra. «Lihkku beivviin» til alle samer 

6.februar!! Det ble tid til film også denne uken! Didrik og Tove var på digital konferanse og fikk med seg 

en ide om planetene – det var «Paxi», et lite romvesen som forklarer på en enkel måte hvordan 

universet er bygd opp. De som er interessert i å se mer kan søke på sidene til FORSKERFRØ eller på 

youtube. Barna satt som tente lys og hørte etter! Storefot og Røde fjær fikk en supertur på skøyter hos 

Emil! Takk for invitasjon og servering!! Nå tenker vi at hiawata også må få skøytetur, de trenger ikke 

vente til neste år!! IDA 4 år feiret vi med alt som hørte til en bursdag – hurra og gratulerer med dagen, 

Ida😊 Og til slutt takker vi Kristin for at hun kunne være vikar igjen!  God helg til alle!! 


