
 STORLAKS – VINTER 2020                      

 

Hei, og godt nyttår!       
 

Her kommer en oversikt over storlaksaktivitetene fram til påske. Som dere 

ser er det aktivitet med skrivedans, kulturskolen og oppgaver i 

Trampolineboka som går igjen. Men vi kommer også til å fortsette å lytte til 

lydbok, lære nye sanger og samtale mye.   

 

Det går raskt fram mot skolestart nå og vi jobber mot at barna skal ha med 

seg både erfaringer, kunnskap og ferdigheter som gir dem et godt grunnlag 

og motivasjon for å starte på skolen. Vi ønsker at barna skal avslutte i 

barnehagen på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på seg 

selv. 

  

Fredag 24. januar er vi invitert til Melhus Videregående igjen. Da skal 

2.klassingnene ved Barne- og ungdomsarbeider linja ha praktisk eksamen. 

Det er samme klasse som vi besøkte i september.  

Vi skal være der fra 9.15 – 10.15, så vi ønsker at Storlaksene er i 

barnehagen senest 8.45 denne dagen. 

 

Onsdag 15. januar er vi invitert på Buen. Vi skal synge noen sanger og vi får 

servert lunsj. Det ble en veldig fin opplevelse både for store og små da vi var 

der på luciadagen. Det er derfor kommet ønske om flere besøk framover. 

Det er positivt for alle parter, og vi mener det er god læring for barna å være 

på slike besøk. 

 

Som nevnt i forrige plan, så kommer det av og til noen invitasjoner til 

Storlaks under veis som ikke står på planen. Dette informerer vi om på 

tavlen i garderoben eller via mail. 

 

Vi gleder oss!  

Eva og Åse 

 

 



DAG OG DATO: AKTIVITET: 
Mandag 13. januar Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Onsdag 15. januar Besøk på Buen kl. 11.00 med sang og 

lunsj. 

Torsdag 16. januar Presentasjon.  

Skrivedans/aktivitetsperm.  

Litt tidlig lunsj før vi går på kulturskolen. 

Fredag 24. januar Besøke Melhus videregående. Vær i 

barnehagen til kl.8.45   

Mandag  27. januar Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Torsdag 30. januar Kulturskolen 

Mandag 10. februar Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Torsdag 13. februar Presentasjon.  

Skrivedans/aktivitetsperm.  

Litt tidlig lunsj før vi går på kulturskolen. 

Mandag 24. februar Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Torsdag 27. februar Presentasjon.  

Skrivedans/aktivitetsperm.  

Litt tidlig lunsj før vi går på kulturskolen. 

Mandag 9. mars Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Torsdag 12. mars Presentasjon.  

Skrivedans/aktivitetsperm.  

Litt tidlig lunsj før vi går på kulturskolen. 

Mandag 23. mars Presentasjon. 

Jobbe med ”Trampoline”-boka og 

aktivitetsperm 

Torsdag 26. mars Presentasjon.  

Skrivedans/aktivitetsperm.  

Litt tidlig lunsj før vi går på kulturskolen. 

 

 

 


