
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 25.oktober Tirsdag 26.oktober Onsdag 27.oktober Torsdag 28.oktober Fredag 29.oktober 

BARNEHAGEN 
Vi starter dagen med 
frokost på KJØKKEN!!  

 

Hva er FN-dagen??? 
 

Ingen vikar i dag, dessverre… 

TROLLHAUGEN 
Storefot: BEVEGELSE TIL 
MUSIKK KL.9!! Ta med 

innesko!! 
 
Grønne tanker – glade 

barn       

TROLLHAUGEN 
Lesegrupper – og grønne 

tanker!! 
 
 
 
Nima møte med Live, student 8.30! 
Lunsj: pastacarbonara, husk skål og skje 
i en pose i sekken. 

TROLLHAUGEN 
Siste dag på Trollhaugen 
for denne gang – vi rydder 
og ordner til neste 
gruppe. Kan alle hjelpe til 
på plassen vår?? Vaske, 
koste, bære ved?? 
Nima plandag 

 
 

Planleggingsdag 

 

Uke 43 

Evaluering: Hyggelig gjensyn med Sigrid igjen denne uken, to dager! Zhila 

kunne vise oss bretting og klipping som gjorde at vi fikk lenker med fine 

figurer og hjerter. Det ble aktivitet og konsentrasjon med farger og 

sakser. Zhila lover mer av dette senere, det var noen få som ikke rakk å 

bli med! Alle fikk være med på lesegruppe onsdag, og en liten gjeng 

torsdag også. Bøkene hadde både død, vennskap, redsel og forelskelse 

som tema. Fint å lese, få en rolig stund og også øve seg på å gjenfortelle 

eller også huske hva vi leser om. Bøker er bra hver dag – året rundt!!   

Fredag ble det en aller siste sykkeltur – så nå kan alle ta med seg sykkelen 

hjem for høsten/vinteren. Til uka rydder vi inn alle sykkel-låsene!! 

Flott å komme på Trollhaugen med nytt tak på gapahuk og do! Tusen takk 

til dugnadsgjengen        

 

INFORMASJON: 

• Storefot: minner om betaling av skiskole innen 1.november. 

• I uke 44,45,46 får vi tre 1.års studenter fra 

barnehagelærerutdanningen i Drammen (USN) på praksis. 

Live skal ha praksis hos oss på Elgtråkket. Det blir spennende 

og lærerikt for både barn, studenter og oss voksne i 

barnehagen! 

• I uke 45,46 får vi også en elev fra Hønefoss vgs, som skal ha 

praksis i barne-og ungdomsarbeiderfaget. Flere folk her, men 

lærerikt det også! 

• I uke 45-47 skal Bjørgvin ut i praksis…da blir det Zhila og Sigrid 

som jobber! (Zhila man-tirs) (Sigrid ons-fre).  

 

 


