
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 18.oktober Tirsdag 19.oktober Onsdag 20.oktober Torsdag 21.oktober Fredag 22.oktober 

TROLLHAUGEN 
 

«Tegning form og farge» 

med Zhila       

BARNEHAGEN 
Vi skal spørre en annen 
avdeling om å få leke 
sammen med de i skogen 
før lunsj…??  
(fordi vi ikke har vikar for Bjørgvin i 
dag) 

TROLLHAUGEN 
Grupper: Vi leser bøker 

om vennskap       
Lunsj: tomatsuppe, husk 
skål og skje i en pose i 
sekken. 

TROLLHAUGEN 
 
Ny gruppe leser i dag, og 
vi snakker videre om 
grønne og røde tanker. 

TROLLHAUGEN 
Hiawata: sang, rim og 
regler! 
Røde Fjær: sykkeltur 
Storefotgruppe: 
Trampolinebok og «Drage 
i magen». 

 

Uke 42 

Evaluering: Fint å komme seg ut til Trollhaugen igjen. Godt å se at leken ute i skogen fortsetter, vi 

trenger ikke mange fine leker for å leke sammen. Selv om det ikke er noen leker å krangle om blir 

det konflikter allikevel. Barn er veldig forskjellige og har ulike behov. Noen vil bestemme i leken, 

andre vil være først. Barn lærer også av hverandre «på godt og vondt». Leken stopper opp ved 

konflikter, men vi voksne skal hjelpe barna videre gjennom konflikten, og slik at leken fortsetter. 

Ikke alltid lett, men vi jobber med saken! Barn lærer masse gjennom konflikter også, de må  for 

eksempel  vente på sin tur til å snakke, høre hva den andre sier og kanskje også øve på å takle 

motstand og regulere følelser. Grønne tanker – glade barn må jo egentlig jobbes med og prates om 

daglig! Det å klare å sette ord på tanker og følelser er viktig for leken og samspillet med andre. 

Vi øver på «Vi sangen» - som kan være en forberedelse til å markere FN-dagen neste mandag        

 

INFORMASJON: 

• Bjørgvin på skole man-tors 

denne uken. Vikarer er Zhila og 

Sigrid. 

• Minner om 

PLANLEGGINGSDAG fredag 

29.okotber!! 

• Storefot: sjekk melding i visma 

ang betaling av SKISKOLE! Husk 

at man kan låne ski/støvler. 

 

 

 


