
                          ELGTRÅKKET 
 

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

Lavvo alle dager for oss! 
 

4 barn får med seg KRÅKA KNAS hjem denne uken, og da blir det samling hver dag 

for å høre hva han har vært med på     Onsdag blir det brødskiver til lunsj, vi ordner 
tallerken. Kanskje begynner vi på boka om «Snapper» i løpet av uken??  

 
Nima har overgangssamtaler m/storefotforeldre og andre møter dagen lang…. 

 LAVVO 
HEDDA 5 ÅR!! HURRA!! 

 
Røde fjær på sykkeltur i 
nærområdet etter lunsj. 

 

LAVVO 
Vi rydder lavvo’n til neste 
avdeling.  
Storefot sykler til Røyse 
skole, med lunsj i sekken? 
Hiawata sykler i 
nærområdet etter lunsj. 

 

Uke 17 - 2022 

Evaluering: fint med ferie, men enda bedre å se hverandre igjen etter påske også – stor 

gjensynsglede på Elg! En ny 5-åring har blitt feiret!! Hurra for Mathias som også har blitt 

storebror, gratulerer    Sykkelsesongen er definitivt i gang – det har vært mye sykling og 

sykkelregler har blitt frisket opp. Storefot har snakket om adressen sin og at det etter 

hvert går an å sykle til adressen! Sånne besøk har vært en fin tradisjon for storefot, 

samtidig er det øving på både tall og nye navn og litt geografi, faktisk    Røde fjær og 

Hiawata har sjekket at det begynner å bli liv i fuglekasser, snart! Det gjelder å være 

veldig forsiktig når vi skal titte oppi kassene, og se, men ikke røre! Vi lærer å ta vare på 

det som skjer i naturen, omsorg, men også navn på fuglearter, som mange er gode på 

fra før også. Det begynner å nærme seg slutten på kapitlene i Kardemomme By – kan 

storefot fortelle hvordan det går med alle i byen til slutt?? Dere har vel sett linerla nå?? 

Vi har i hvert lest om «Linerla Vippestjert», om hvor lur hun var med redet sitt, og om 

hvordan andre fugler sluttet å erte den… 

 

 

INFORMASJON: 

• FROKOST I LAVVO’N en uke til!! 

• «Kråka Knas» blir med HJEM! Hele uken blir han 

med hjem til et barn. Han har også med seg noe 

som det går an å snakke om hjemme, og når han 

kommer tilbake neste dag! Vi trenger hjelp fra 

dere, så litt mer info i visma. 

• Mohammed tilbake på praksis hos oss denne uken 

og neste uke, fra mandag til torsdag. 

• Hedvig er vikar for Bjørgvin mandag-torsdag. 

 


