
                Månedsplan Tiur februar  

Uke 5 Mandag 30 Tirsdag 31 Onsdag 1 Torsdag 2 Fredag 3 

Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

  Husk egen sekk 
og sitteunderlag! 

 

 

 

 

 

Vi reiser til 

Løtenhallen. 

Vi har hallen fra 

09.00-10.00 

Må være i bhg 

senest 08.30! 

 

Vi deler i 

grupper: 

Vi gjør ulike 

aktiviteter i 

mindre grupper 

 

Formingsaktivitet 

 

 
 

 

 

 

Planleggingsdag 

 

Bhg er stengt! 

Uke 6 Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag 8 Torsdag 9 Fredag 10 
Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 
 

Turdag 

      
Samefolkets dag 

 
Lihkku beivviin! 

 

Lek inne og ute 

 

 

Formingsaktivitet 

 
 

 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 
 

Barnas valg 

 

 
 

Uke 7 Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 

Tiur ansvar 

for fjøset. 

 

 

 
 

Turdag 

Husk egen sekk 

og sitteunderlag! 

 

 
 
 

Vi reiser til 

Løtenhallen. 

Vi har hallen fra 

09.00-10.00 

Må være i bhg 

senest 08.30! 

Formingsaktivitet 

 
 

 

Vi deler i grupper 

tvers av alle 

avdelingene. 

Ulike aktiviteter 

vil bli gjort på de 

ulike gruppene. 

 

Karneval 

Kle dere ut og 

bli med på 

karneval 

 
 

 

Uke 8 Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 
Tiur ansvar 

for fjøset 

 

Vinterlekene 

 

Åpning av 

Livensveen OL 

 
Barna skal få 

prøve ulike 

vinteraktiviteter! 

Vi skal gå på ski, 

skøyter, ake, lage 

snøhuler etc 

 

 

Vi skal gå på ski, 

skøyter, ake, 

lage snøhuler etc 

 

Vi skal gå på ski, 

skøyter, ake, 

lage snøhuler etc 

 

Felles 

avslutnings-

seremoni av 

Livensveen OL 

 
 

 

Uke 9  Mandag 27 Tirsdag 28 Onsdag 1 Torsdag 2 Fredag 3 

Vinterferie 

skolen 

Turdag 

 

Vi reiser til 

Løtenhallen! 

Senest oppmøte 

kl.08.30 

Lek inne og ute 

 

Lek inne og ute 

 

Barnas valg 

 

 



Viktige datoer/beskjeder: 

• Barna skal ha med seg egen lunsj i sekken sin mandag og tirsdag. Egen til frokost også, om man 

spiser den i bhg. Onsdag, torsdag og fredag får barna lunsj i bhg. Vi serverer melk til frokost. 

• I uke 3 så starter vi opp med å være i Løtenhallen i basishallen. Da er planen at tiurene og de 

eldste bjørnungene skal være en gruppe. Vi har hallen fra 09.00-10.00 så da må barna være i 

bhg senest 08.30 de dagene dette gjelder. Så se på plan!! Vi har leid hallen fra 17.januar til 

21.mars. Men det vil bli annenhver tirsdag siden vi bytter med småbarn og de yngste bjørnungene 

som vil være en gruppe. Slik at alle får benyttet seg av tilbudet! 

• 17.februar er det duket for karneval i bhg. Vær kreative og bruk noe dere har hjemme! Trenger 

ikke å gå i innkjøp av noe nytt!  

• Uke 8 så er denne uka satt av til masse aktivitet uke- Livensveen OL skal arrangeres denne uka. 

Da skal vi ha ekstra fokus på ulike vinteraktiviteter, både ski, skøyter, aking, flaskebane etc. 

Også vil vi på slutten av uka ha en felles avslutnings-seremoni der barna får et diplom og en liten 

premie og så vil det bli varme griller der vi har felles lunsj, burger eller pølser😊 

• Uke 9 så er det vinterferie på skolen, så da vil det være ansatte også som vil ha noen fridager, 

så da vil avdelingene samarbeider tvers over. 

 

Hei! 

Da er februar i gang, og månedsplan for tiurne er klar, planen er et utgangspunkt, så det som står på 

planen er det vi utgangspunktet tenker å gjøre, men som jeg har nevnt tidligere så ønsker vi å være 

fleksible å kunne ta spontane turer med og uten bil. Jeg kan ikke skrive at vi skal på «budor» en dag for 

plutselig så snur været og vi må utsette dette, så vi tar dette litt på strak arm, men er det noe spesielt 

vi planlegger så skal dere selvfølgelig få beskjed! :) Håper det er forståelse for dette! 

«Kropp, bevegelse, mat og helse» 

«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse» Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 

være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger» 

(rammeplan s.49 

I den forbindelse vil det i uke 8 bli arrangert Livensveen OL som vil ha ekstra fokus på å være aktiv på 

ski, skøyter, aking og andre aktiviteter. Og vi skal se nærmere på hvordan kroppen henger sammen og 

hva blant annet hjertet gjør og andre organer. Vi skal bli kjent med ulike smaker og se nærmere på 

hvilken smaksløker som er på tunga vår.  

I årsplanen er det presentert at vi skal jobbe i primærgrupper. For tiuren vil det bli slik at vi deler 

gruppen i to. Jeg har utgangspunktet satt opp onsdager som gruppedager, men kan også være at vi gjør 

det oftere i løpet av ukene som kommer.  

Å kunne dele gruppa i to er en fin metode for å skape flere gode relasjoner barn- barn og voksne- barn. 

Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi kan veilede og vi får sett hvert enkelt barn enda mer, 

vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i slike grupper, da er man sikker på at alle får vært med og at alle 

får oppmerksomhet som de trenger. 

Hege, Ida og Markus                                   Så ønsker vi februar velkommen!   


