
                          ELGTRÅKKET 
 

Mandag 10.januar  Tirsdag 11.januar Onsdag 12.januar Torsdag 13.januar Fredag 14.januar 

SOLPLASSEN  
PHILIP 5 ÅR!! HURRA!! (MANDAG) 

 
Vi må sjekke om alt er ok med ny ovn, men satser på tur ut i skogen. 

De som vil kan gå på ski til skogen og vi passer på 

fuglene og begynner å lese «Kardemommeby»      
 

 

SOLPLASSEN  
Lekegrupper! 

BARNEHAGEN 
 

Vi leker i snøen! 
 
Ledermøte kl.12-13-30 

 

SOLPLASSEN  
Lekegrupper! 

«Kardemomeloven» - hva 
var det med den?? 

 

Uke 2 - 2022 

Evaluering: Det var hyggelig å få se alle igjen etter lang ferie – noen trengte litt tid 

på å omstille seg til hverdag igjen, men det er forståelig. Også var det supert å se 

alle som spenner på seg ski og tar seg en runde i barnehagen. Men akingen på 

Trollhaugen har nok vært det aller beste å få gjøre denne uken! Det har gått fortere 

og fortere nedover bakken, vi har hørt latter og at «gutter er kule» og «jenter er 

søte»…! Det har vært utallige runder nedover og oppover bakken. Siste dagen 

måtte vi dele veldig på 12 akebrett, og etter hvert gikk det ganske bra også. Årets 

første bursdag er feiret! Hurra for Emil 5 år!! Vi var gærne og feiret med popcorn 

på kjøkkenet, og etterpå prøvde vi litt forskjellige utkledningstøy       Kim, Morten 

og Bjørgvin har jobbet hardt for å få i orden både en og to ovner – tusen takk!! Nå 

krysser vi fingre for at vi får beholde de vi har fått av en pappa på rev – tusen takk 

til han også!! Vi øver forresten på nytt rim/vers om SNØFNUGG! Bilde av verset i 

dagboka. Og nytt månedsbrev til dere. 

 

 

INFORMASJON: 

• Nå er vi på Solplassen i tre uker – og det er FROKOST 

PÅ KJØKKENET! 

• Husk nok mat til alle måltider! 

• Bjørgvin er på skole mandag – torsdag. Vi får vikar 

som heter Hedvig, fra mandag – onsdag. Hun er 20 

år, har ikke jobbet i barnehage før, kommer fra et år 

i førstegangstjeneste, er datteren til Nima og er 

ellers ganske grei. 

• Camilla jobber som sagt hos oss hele denne uken! 

• Vær snill å merke alt tøy og sko med barnets navn! 

• Noen har tatt av alle navnelappene på 

tørkerommet, men vi skal få satt på navn på nytt… 

 


