
ELGTRÅKKET 
 

 

Mandag 5.april Tirsdag 6.april Onsdag 7.april Torsdag 8.april Fredag 9.april 

 
 

2.påskedag 

TUREN GÅR TIL… 
 

Samling i mathytta kl.9.15 
– alle skal få fortelle noe 

fra sin påskeferie        
 
 

TUREN GÅR TIL… 

 
VANJA 5 ÅR!! 

HURRA!! 
Lunsj: rester! Husk 
skål+skje. 

BARNEHAGEN 
Lek med ball og fotball før 
lunsj. 
Kanskje får vi besøk av 

Camilla       
 
Ledermøte:12-13.30 

TUREN GÅR TIL… 
 

Vi går til «plassen vår» og 
snakker om hva  
TOL ERANSE er! 

Uke 14 

INFORMASJON: 

Velkommen tilbake etter påske! Håper alle har hatt gode dager 

med sine nære og kjære        

Nå blir mathytta vår «garderobe» igjen, slik vi hadde det i høst. 

De som skal spise frokost eller kommer tidlig kan møte her fra 

kl.7.15-08.00. Etter kl.8 er vi ute bak barnehagen. Foreløpig 

henges sekk og nett på plassene/knaggene ute ved Elg. Husk at 

barna skal komme til barnehagen ferdig påkledd med klær etter 

vær. TUREN GÅR TIL…betyr at vi vil finne oss en god plass i 

skogen når vi ikke har en av de vanlige basene våre. Det kan godt 

være en ny plass hver dag. Det kan også være litt vær-avhengig 

hvor langt vi går eller hvor lenge vi er på turen! 

 

KLÆR:  

Før påske bar vi ut MYE tøy! Nå ber vi dere 

pakke litt lettere i grønt nett. Da kan det 

være lettere å holde oversikt både for dere 

og oss. Vi tenker at klær kun er i nettet, slik 

at ikke tørkerom og garderobe fylles opp 

igjen – fordi ingen foreldre skal gå inn… I 

nettet kan alle ta med noe skift, ekstra 

regnbukse og et par ekstra vanntette støvler. 

Nettet trenger ikke tas med hjem hver dag, vi 

henger det inn på ettermiddagen. Håper 

dette er en grei løsning. Vi snakkes om dette, 

og har trua på at vi finner ut av ting 

sammen       

 

PERSONALET: 

• Didrik har blitt pappa igjen! Gratulerer 

til hele familien      Didrik har to uker 

pappa-perm og en ferieuke. Som sagt 

tidligere i månedsbrev kan vi ikke sette 

inn vikar ved denne type perm eller 

ferie. Mandager og tirsdager håper vi 

på hjelp fra Marthe. 

• Camilla håper på å prøve seg litt på 

jobb i tiden som kommer. Martin er 

vikar så lenge Camilla er sykmeldt.  

• Nima og Tove jobber som før (Nima 

siste gang på skole 19.-21.april). 

 

 


