
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 13.desember Tirsdag 14.desember Onsdag 15.desember Torsdag 16.desember Fredag 17.desember 

TROLLHAUGEN 
SIGURD 3 ÅR!! HURRA!! 
«Så tenner vi TRE lys i 

kveld…» 
Vi gjør det som står i 

«høre-og gjøre»-
konvolutten! 

TROLLHAUGEN 
Mer kalender-ting som 
må høres og gjøres!! 

TROLLHAUGEN 

NISSEFEST OG 

JULEBORD HELE 

DAGEN!! Husk 

nisselua!! 
 

 
 
Camilla fri 

TROLLHAGUEN 

Vi pynter tre       

TROLLHAGUEN 

Julepynt og julesang       
 

 
 
 
 

Ledermøte 9-10-30 

 

Uke 50 

Evaluering: Ny 5-åring er feiret hos oss, Alvilde endelig 3 år      Vi fikk 

besøk av Siri fra biblioteket som leste for hiawata og røde fjær – hun 

syns vi var gode lyttere og ville gjerne komme tilbake en annen gang! 

Storfot fikk være med selv, og oppleve vandring i kirken, dermed er årets 

kristen budskap formidlet til de største…Det har blitt julehemmeligheter 

og både sang, dans, musikk og en sjokoladebit i kalenderens «høre-og-

gjøre». Enda litt mer snø gjorde at flere tok med seg og på seg ski! Det er 

flott å se at balanse og koordinasjon og ikke minst det å komme seg opp 

etter å ha falt, bare blir bedre og bedre etter flere timer med ski på 

beina. Noen kan miste litt mot og tålmodighet når de faller, men det er 

viktig å ikke gi opp helt! Vi prøver å lære bort en god teknikk for å 

komme seg opp igjen – det er «skiskole-metoden»      

 

 

INFORMASJON: 

• VIKTIG! Les begge covid-skriv/info fra tjenesteleder barnehage og 

kommunalsjef oppvekst!!  

• Onsdag spiser vi nissegrøt – vi dekker nissebord og ordner med 

grøtboller og nisse-servise! Vi pynter oss med nisseluer       

• Igjen minner vi om at barnehagen er stengt i romjula og 3.januar. 

Første dag etter jul og nyttår er tirsdag 4.januar. Da starter vi første 

dag i garderoben (pga klær som må på plass igjen) og på 

Trollhaugen. Meld i fra i Visma-app’n dersom barn skal ha fri 

23.desember. 

• Noen tar julefri etter denne uken – GOD JUL TIL DERE!! 

 


