
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 15.november Tirsdag 16.november Onsdag 17.november Torsdag 18.november Fredag 19.november 

BARNEHAGEN 
       Lek i barnehagen 
«Vis og fortell» med 

Hedda      
 

Vi er i bhg fordi Nima er borte til etter 
lunsj…få voksne da må vi være i bhg, 
selv og vi har student og elev. 

SOLPLASSEN 
«Vis og fortell» med Emil 

og William       
 

Storefot:Bevegelse til musikk. 
Oppmøte kl.9 m/innesko og 

drikkeflaske! 
 

SOLPLASSEN 
Vi leker og lager mat + 

julesangøving! 
 
 

Nima møte kl.9.30-10.30 
Lunsj: kyllinggryte, husk skål og 
skje/gaffel i en pose i sekken. 

SOLPLASSEN 
«VIS OG FORTELL» med 

Torbjørn og Alvilde       
Hiawata: oppdagelsestur! 

Røde fjær: regellek!  
Nima ledermøte 12-13.30 

 

SOLPLASSEN 
Årets BlimE-dag! Vi 

danser kl.12!!!!! 
Også rydder vi og ordner 
til neste avdeling skal ta 

over Solplassen! 

 

Uke 46 

Evaluering: En stappfull uke med gode fortellinger fra bøker! Elfie, Mathias, 

Pernille og Vanja har hatt med flotte bøker som vi har fått bli litt kjent med. 

Verset om «Tordivel», som Elfie hadde med vil vi gjerne lære oss! Det har blitt 

små grupper etter alder, noe som gjøre at det er lettere for alle å både bli hørt og 

sett. Også kan vi voksne tilpasse aktiviteten til aldersgruppa. Utenom gruppene 

jobbes det mye med å TA I MOT EN BESKJED OG HØRE NÅR VI VOKSNE ROPER 

INDIANER-ROP!! Rutiner i hverdagen gjentar seg hver dag, barna vet hva som skal 

skje, men når de er opptatt med sitt, eller i lek er det vanskelig å gjøre det de får 

beskjed om. Dette er et lite hjertesukk… En stor gruppe med barn som vil gjøre 

det motsatte av det de voksne vil, kan være en god utfordring…så snakk veldig 

gjerne med barna om at det er viktig å høre på de voksne i barnehagen når det 

kommer en beskjed, når vi roper indianer-rop eller vi ber barna «høre og gjøre». 

Phu! TAKK       

 

 

INFORMASJON: 

• Sjekk skiftetøy i sekken og på hylla nå! 

• Vi har fortsatt vikarer: Zhila og Sigrid! 

• Mohammed har siste dag i praksis på torsdag for denne 

gang – vi ses igjen i uke 4! 

• Live har siste dag i praksis for denne gang på fredag – vi 

ses igjen i uke 10! 

• Fra UKE 47 har vi base i lavvo’n i tre uker. Alle som 

kommer på frokost i lavvo’n skal være ferdig påkledd 

med utetøy! 

• Det er supert at dere skriver i visma dersom andre 

henter. TUSEN TAKK!! 

 

 


