
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 1.november Tirsdag 2.november Onsdag 3.november Torsdag 4.november Fredag 5.november 

SOLPLASSEN 
HA-MED-DAG!! Se 
melding i visma!! 

 
Velkommen til student 

Live       
 
Zhila vikar! 

BARNEHAGEN/TUR 
Vi får besøk av Bjørnis 

11.30        
Etter Bjørnis-dansene blir 
det storefotgruppe + tur i 
skogen for Røde fjær og 

Hiawata. 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» m/ 

Erle og Emil       
Hiawata lager lunsj til 

oss! 
Storefotgruppe! 

Lunsj: havregrøt, husk skål og skje i en 
pose i sekken. 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» m/ 

Elfie og Hedda       
 
 
Ledermøte kl.12-13.30 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» m/ 

Philip og Ida      
 

Storefot: Trampolinebok 
 

Mer BlimE-dans!! 

 

Uke 44 

Evaluering: Vi markerte FN dagen med «Vi sangen», men fortalte også om at FN er en 

«klubb» med mange land som jobber for at alle barn kan få nok mat, gå på skole, leke 

og få venner. Vi kan hjelpe barn som kommer til Norge fra andre land! Strekke ut en 

hånd, som vi synger i sangen og spørre om de vil leke. «Vi sangen» (på youtube) 

handler om dette – og at barn kan leve uten krig… 

Storefotene fikk danse-opplevelse med lærer Ingrid fra Kulturskolen,  og vi andre leste 

historie fra «Grønne tanker»-boka, som handlet om at man kan bli sint og til og med 

ødelegge for andre. Hva gjør man da?? Johanne spurte om vi kunne høre og danse 

etter Blime-sangen – så da gjorde vi det         

 

INFORMASJON: 

• Live er klar til å ha praksis hos oss i tre uker! Ta 

henne godt imot!  

• Nå er det FROKOST på kjøkkenet i tre uker – vi har 

base på Solplassen. 

• «Vis og fortell» fortalte vi om og skrev om fra 

foreldremøte i september. Nå går vi i gang! Røde 

fjær må være klare til å ta med seg boka de er 

glade i å lese. De kan vise frem boken og kanskje 

også fortelle hva den handler om??  

 

 


