
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 4.oktober Tirsdag 5.oktober Onsdag 6.oktober Torsdag 7.oktober Fredag 8.oktober 

LAVVO 
Lek og samling om 

grønne/røde tanker! 
 

(ingen vikar for Bjørgvin i 
dag, dessverre) 

LAVVO 
Tirsdag:  SYVER 3 ÅR!! HURRA!! 

Vi jobber med kompostbingen vi har i barnehagen! Kan alle hjelpe til med å flytte 
jord?? Mye jobb, men som kan bli noe fint til våren/sommeren?? I grupper jobber 
vi videre med «Grønne tanker – glade barn» (Hva skjer når jeg blir sint?? Hvordan 

kan jeg roe meg ned??) 
                 Lunsj onsdag: kremostgryte, husk skål og skje i en pose i sekken. 

 
 

LAVVO 
Høstbilder og 

høstdisco       
 
 

 

 

Uke 40 

Evaluering: Vi er i gang med grønne og røde tanker – vi har snakket om 

det å være trist/lei seg, men også sint og glad. Hva er tanker og hva er 

følelser? Det er ikke alltid så lett å vite, men barna reflekterer og kommer 

med gode svar. Vi kan også se noe utenpå andre hvordan de har det, om 

de er triste, sinte eller glade. Et ekstra fokus denne måneden når 

verdensdagen for psykisk helse markeres 10.oktober. Storefot er også i 

gang med «Drage i magen», de har hørt 1.episode av podkasten. Det ble 

ingenting om søppelsortering og sanselek denne uken, men det skal vi ta 

igjen senere!  

Strålende oppmøte på høstsuppa – dere er gode! Også var det stas å 

synge, danse og vise dere at vi har lært oss flere regler       

 

INFORMASJON: 

• Vi vil fortsette å markere VERDENSDAGEN – derfor håper vi dere 

foreldre ser nøye på tavla i gangen og leser og skriver ned noe 

der! Tema er: Livet før og etter en pandemi - #FØLG OPP. Les 

gjerne mer på verdensdagen.no 

• Husk å sjekke hylla og sekken for skiftetøy – nå rydder vi bort alle 

bomullsklær! Ull er gull og sjekk tørkerommet på våte dager       

• Minner om planlegginsdag 29.oktober. 

• Tider for foreldresamtaler er straks i boks, det samme med 

månedsbrev. 

• Marthe styrer går ut i permisjon nå – takk for denne gang! 14.10 

er Morten tilbake       

 

 


