
                Månedsplan Tiur januar  

Uke 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 

Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

  Husk egen sekk 
og sitteunderlag! 

 

 

 

 

Godt nyttår! 

Lek inne og ute! 

 

 

Vi deler i 

grupper: 

 

Vi gjør ulike 

aktiviteter i 

mindre grupper 

 

Formingsaktivitet 

 

 

Vi reiser til 

Ringsaker 

vgs! 

Alle MÅ 

være i bhg 

senest 08.30 

denne dagen! 

 

Uke 2 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 
Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 
 

Turdag 

      
Vi feirer 6års-dag 

 
Gratulerer!!:) 

Lek inne og ute 

 

 

Vi deler i grupper 

 

 

Vi gjør ulike 

aktiviteter i 

mindre grupper 

 

Formingsaktivitet 

 

 

Barnas valg 

 

 
Vi ordner til 

kino inne! 

Uke 3 Mandag 16 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20 

Bjørnunger

ansvar for 

fjøset. 

 

 

 
 

Turdag 

Husk egen sekk og 

sitteunderlag! 

 

 
 
 

Vi reiser til 

Løtenhallen. 

Tiurene og de eldste 

bjørnungene er en 

gruppe sammen. 

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 

 

 

Barnas valg 

 

 

Uke 4 Mandag 23 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27 
Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

Husk egen sekk og 

sitteunderlag! 
 

 
 
 

 

 

 

 

Lek inne og ute 

 

 
 

 

Vi deler i grupper 

 

Vi gjør ulike 

aktiviteter i 

mindre grupper 

 

Formingsaktivitet 

 

 

Barnas valg 

 

 

 
 

 

      
 

TA MED SKI SOM KAN STÅ I BHG!! HUSK! MERK SKI OG STAVER!! 

 



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. 

• Ønsker at alle tiurene har sekk hver dag, vi drar på turer, vil at barna skal bære egen sekk og 

lære seg til å ta ansvar for eget utstyr. 

• Vi vil starte å spise frokost kl.07.15-08.00- da deler vi oss og spiser på hver vår avdeling. 

• Fredag 6.januar så skal vi kjøre til Ringsaker Vgs, der skal tiurene være sammen med noen elever 

som har lagt opp til et aktivitetsprogram som barna skal være med på! Alle MÅ være på plass 

innen 08.30 denne dagen. Vi reiser 08.30- de som ikke er på plass må være igjen med en annen 

gruppe! 

• 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! 

 

Hei! 

Godt nyttår! 

Da er januar 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! 

«Antall rom og form» 

«Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage 

matematikk i daglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. 

Arbeidet med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning» 

(Rammeplanen s. 53) 

I den forbindelse så skal tiurene bli kjent med ulike former (sirkel, trekant, kvadrat, rektangel etc) bli 

kjent med disse ulike formene, klippe de ut se om man kan lage noe ute som er i ulike former. Vi ønsker 

å gjennomføre dette i mindre grupper og sammen som en gruppe. Dagene som er satt av til 

formingsaktivitet er planen at vi kan gjøre litt ulike aktiviteter innen dette fagområdet. Vi skal leke med 

tall, se nærmere hva mengde er og vi kan måle hverandre og se på tallene som er på målebåndet. 

 

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 januar velkommen!   


