
 

 

 

NOVEMBER! 

  

Hei og hopp. 

Tusen takk for oppmøte på FN dagen! Kjekt å 

se dere alle i en litt annerledes sammenheng. 

Vi var så heldig å få inn 8300 kr som blant 

annet skal gå til fadderbarnet vårt Shubhangi. 

Tusen takk!! Som dere kan se på bilder på 

bildene vi sender ut, er vi mye på tur. Dette 

gjør godt for oss alle. Temperaturen har vært 

fin selv om regnet har fosset ned. Så lenge vi 

ikke blir kalde, hindrer ikke regnet oss. På tur 

har vi funnet mange fine høstblader, som vi 

har gjort om til Mikkel Rev. 

Ellers begynner Elea på avdeling 1 november, 

hun er lillesøster til Lorentz. Vi gleder oss til å 

bli kjent med deg!! Da er vi endelig full gruppe.  

MÅNEDSBREV FOR TROLLUNGENE 

                                                                    

H Ø S T E N  2 0 2 2  



 

 

 

 

BURSDAGSBARN 
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Vi har denne måneden jobbet med høst, 
bondegård og hvem er jeg? Barna er opptatt av 

mange forskjellige dyr på gården, men og store 

maskiner som traktor, gravemaskin og 
bulldoser. 

Sanger vi synger nå og har sunget er: 

 

• Høsten kommer, adjø da sommer… 

• Old Macdonald 

• Bæ, bæ lille lam 

• Jeg har to armer… 

 

 

 

 

• LASSE 2år 

• VILDE 1 år 

• ELLA 2 år 

• ELEA 1 år 

 

Hipp hurra for denne fine gjengen!! 

 FOELDREUNDERSØKELSEN 
 

Da er vi snart i gang med ny 
foreldreundersøkelse. Den trer i kraft 

7.11.22.  

Vi håper at så mange som mulig klarer å gi 
oss en tilbakemelding. På denne kan vi få 

en pekepinn på hva vi må bli bedre på. 

 
PÅ FORHÅND TUSEN TAKK! 
 



 

 

 

 

 

 

 
Vi på Trollungene har det faktisk ganske fint 

sammen. De jobber med å finne ut av hverandre og 

det er veldig fint å se på. Vi deler fine opplevelser 

sammen og har en god dose galskap inni mellom. 

 

HA EN NYDELIG HØST ALLE! 

 

Trollungene 

Som tidligere nevnt liker vi å leke i vann, i den anledning blir vi fort våte. 

Veldig fint hvis dere hver uke kan gå over skiftetøyet til barna for å se hva som 

mangler. Ellers har vi strømper som alltid er på avveie. De kan vi heller ikke få 

nok av. Et tips; Ta på strømpebukse under buksen hvis dere ikke vil at barna 

skal ta av strømpene. 

FOELDRESAMTALER 

 
I november skal Cathrin og Maiken i gang med foreldresamtaler, se etter 

oppslag som snart kommer på døren. Det er en samtale hvor det er satt av 20 

min, til å gå gjennom barnets trivsel og utvikling. 

 


