
  Månedsplan tiur mars  

Uke 9 Mandag 28 Tirsdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 

Revunger 

ansvar for 

fjøset. 

Vinterferie 

skolen 

Turdag 

 

Vi feirer   

5-årsdag 

 

 

Lek i 

nærmiljøet 

Vi feirer 

6års-

bursdag 

 

Lek i 

nærmiljøet 

 

 

Lek i nærmiljøet 

 

 

Barnas valg 

 

Uke 10 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 

Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

Turdag 

 

Boklek for 

skolestartere 

kl.12.30 

Løten Biblo. 

 

Dinosaurklubb 
Bjørneklubb 

3-års klubb 

 
 

 

Vi deler i 

grupper  

 

 

Formingsaktivitet 

 

 
 

 

Bamsefars 

fødselsdag 

Vi kler oss ut som 

figurer fra 

«Hakkebakkeskogen» 

 
 

Uke 11 Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 

Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

Husk egen 

sekk! 
 

Dinosaurklubb 
Bjørneklubb 

3-års klubb 

 
 

 

Vi deler i 

grupper  

 

 

Formingsaktivitet 

 

 

«Ha -med- dag» alle 

kan ta med seg ETT 

valgfritt kosedyr som 

de kan leke med og 

vise fram til de andre. 

 
 

 

Uke 12 Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25 

Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

 

Husk egen 

sekk! 

Dinosaurklubb 
Bjørneklubb 

3-års klubb 

 
 

 

Vi deler i 

grupper  

 

 

Formingsaktivitet 

 

 

Barnas valg 

 

Uke 13 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 Torsdag 31  Fredag 1 

Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

 

Husk egen 

sekk! 

Dinosaurklubb 
Bjørneklubb 

3-års klubb 

 
 

 

Vi deler i 

grupper 

 

 

Formingsaktivitet 

 

 

Barnas valg 

 
 



Datoer som er viktig: 

- Vi forsetter med å starte dagen inne. Kommer dere når barnehagen åpner kommer 

dere opp til gamlestua, men kommer dere fra 07.15 så møter dere nede hos tiurene 

når vi er på gult nivå. 

- Kommer dere mellom 09.00-09.30 på mandager(turdager) så skal dere være ferdig 

påkledde, for da skal vi ut til 09.30 alle sammen. 

- 11.mars er det «Bamsefars fødseldag» da skal barn og voksne kle seg ut som figurer 

fra «Hakkebakkeskogen» og så blir det diskolys, musikk og noe godt å spise på løpet 

av dagen. 

- 18.mars så kan alle ta med ett valgfritt kosedyr som man kan leke med inne og vise 

fram til de andre. Ps. Trenger ikke å være det største kosedyret man har! 

- Uke 9 er det vinterferie på skolen, så da vil vi samarbeide litt tvers av avdelingene 

grunnet ferieavvikling i personalgruppa. 

 Ny månedsplan for mars er klar. Dette er et utgangspunkt, men forandringer kan skje og vi 

ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis. 

MARS – BAMSES FØDSELSDAG OG HAKKEBAKKESKOGEN 

Mars så starter vi med vinterferieuke og da vil det bli litt færre barn rundt om på avdelingene, 

så da vil vi samarbeide tvers av avdelingene og kose oss sammen med ulike aktiviteter både her i 

barnehagen og muligens noen turer andre plasser. Dette vil bli nok ta dag for dag.  

Vi skal også feire to bursdager løpet av denne måneden. Ei jente som blir 5år og ei jente som 

blir 6år. 

Den store begivenheten er nok den 11.mars da vi skal feier bamses fødselsdag, barna har 

begynt å malt noen ører og andre rekvisitter som vi har laget i barnehagen og de har selv valgt 

hvilke figur/karakter de skulle være fra «Hakkebakkkeskogen» så jeg sender ut en melding løpt 

av uke 9 til hver av dere hvilke figur barnet deres har valgt, slik at dere kan finne passende 

klær til den figuren. Tenkt gjenbruk og det dere har hjemme, skal ikke være slik at dere skal 

kjøpe noe eller føle på noe kjøpepress. Være kreative og fin noe hjemme😊 

Vi skal også fortsette med «Ukas hjelpere», men kommer til å bytte litt på hvem som skal være 

det sammen.   

Så ønsker vi mars velkommen          Ida, Hege og Markus 


