
Månedsplan Tiur  Mars 
Uke 9 Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5
Revungene 
ansvar for 
fjøset

Vinterferie
skolen

   Turdag

Husk egen    
sekk!

Vi sjekker 
fuglekassene i 
nærområdet

Lek inne/ute Lek inne/ute Kino- ser film
og koser oss 
med popcorn

Samarbeider 
med 
Bjørnungene

Uke 10 Mandag 8 Tirsdag 9 Onsdag 10 Torsdag 11 Fredag 12
Tiur ansvar
for fjøset

Vinter- 
aktivitetsuke
Mer info vil 
komme!
Ulike 
aktiviteter 
skal vi legge 
opp til denne 
uka for alle 
aldre!

Vinter-
aktivitetsuke

Vinter-
aktivitetsuke

Vinter-
aktivitetsuke

Premieutdeling
avdelingsvis

Griller til 
lunsj!

Uke 11 Mandag 15 Tirsdag 16 Onsdag 17 Torsdag 18 Fredag 19
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Deler gruppa i to:

Gr1: 
Formingsaktiviteter

Gr2: Lek ute

 Deler gruppa i to:

Gr:1 Lek ute

Gr2: 
Formingsaktiviteter

Vi besøker 
Cottis sine 
kalver

Barnas valg

Uke 12 Mandag 22 Tirsdag 23 Onsdag 24 Torsdag 25 Fredag 26
Revunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag 

Husk egen 
sekk

Lager påskepynt Lager påskepynt Lager 
påskepynt

Påskelunsj for
barna

Tømmer hyller



Les over:

- Vi fortsetter med  å starte inne på avdelingen- samme gjelder fortsatt, kommer man før 
07.00 så møter man på gamlestua! Alle som kommer etter 08.00 SKAL være ferdig spist!

- Alle skal ha på seg innesko/tøfler når dere kommer og fortsett med god håndhygiene!

- Minner om at dere sjekker jevnlig barnas garderober at de har nok med skifteklær, votter og
riktig fottøy! Vi er mye ute så det må være «riktig» med klær i kurvene.

- Stengetiden er 16.30, men fra 16.10 så går tiurene opp til gamlestua på ettermiddagen eller 
så er vi ute. Stian eller Markus er ferdig på jobb 16.15! 

Hei!

Mars, første vår måned! Det har allerede begynt å smelte en god del snø og is på de ulike 
lekeområdene, så det vil være litt mer våte klær og mer lukt av klær som brukes ute nå siden 
det smelter mye og barna leker både i gjørme, bløtt gress osv. Så derfor viktig å ta med klær 
hjemme og tørke og vaske, slik at det ikke blir stinkende surt gress og gjørme i gangen! 

Som jeg har skrevet tidligere så er planen bare ett utgangspunkt, men vi ønsker å ha rom for 
spontanitet i hverdagen, dette vil innebære turer med bil i nærområdet og andre steder i Løten
og omegn! Kjernetiden er fra 09.30-14.00

Vi vil forsatt starte inne noen uker til,men vil etter hvert starte dagene ute på et av 
lekeområdene, men beskjed vil stå på plan etter hvert!

Årsplanen viser at vi skal se nærmere på fagområdet « Kunst, kultur og kreativitet» og «kropp,
bevegelse mat og helse»

Da skal vi lage påskepynt og bruke kroppen masse i lek og andre aktiviteter.

I uke 10 er det satt opp at vi skal ha vinteraktivitetsuke, men slik det skjer ut akkurat nå så 
er det for lite snø til å ha så mange vinteraktiviteter ute her på jordet, men vi har selvfølgelig 
en plan B, så vi skal likevel finne på ulike aktiviteter slik at barna får prøvd forskjellige 
aktiviteter ute. Det kan bli en budor tur i slutten av uke 10. Fredag er det premieutdeling og 
grilling til lunsj!

Eller så er planen å følge med hva som skjer i skogen og naturen når det nærmer seg vår og 
følge med fuglekasser, kanskje henge opp noen nye. 

Vi vil også ta opp tråden litt mer i gjen i forhold til «Hakkebakkeskogen», lage noen enkle små 
rollespill for hverandre og kanskje noen av de andre avdelingene som vi kan vise ute i skogen;)

Fra uke 11 så er Kornelia på plass igjen og hun skal være med tiurene noen uker framover, så 
det blir et gledelig gjensyn:) 

Så ønsker vi Mars velkommen!  


