
                Månedsplan Tiur november 

Uke 44 Mandag 31 Tirsdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 

Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

  Husk egen 
Sekk! 

Husk sitteunderlag! 

Deler i to grupper: 

 

Gr1: Tur til 

biblioteket 

Gr2: Går til 

Hjorteparken 

 

Lek inne/ute 

 

 
 

 

Tur i nærområdet 

 

 

Barnas valg 

 
Turbo skal 

være med 

hjem til en 

tiur! 
 

Uke 45 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 
Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 
 

Turdag 

      Husk egen 
sekk og 

sitteunderlag! 

Lek inne/ute 

 

 
 

Foreldresamtaler 

Lek inne/ute 

 
 

 

Foreldresamtaler 

 

Tur i nærområdet 

 

 
 

Foreldresamtaler 

Vi skal 

besøke 

Ringsaker 

skole 

 
Turbo skal 

være med 

hjem til en 

tiur. 

Uke 46 Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 

Tiur 

ansvar for 

fjøset. 

 

 

 
 

Turdag 

Husk egen sekk og 

sitteunderlag! 

 

 
 
 

Vi lager 

julehemmeligheter 

 

 

Vi deler gruppa i 

to: 

Gr1: Vi gjør ulike 

eksperiment 

Gr2: Turbo 

aktivitetshefte 

 

Vi lager 

julehemmeligheter 

 

 

Pysj-party! 

Kom i pysjen 

og ta med 

EN bamse 

hver! 

 
Turbo skal 

være med 

hjem til en 

tiur! 
 

Uke 47 Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25 
Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

Vi tar turen til 

skogmuseet! 

Oppmøte senest 

09.00. kom ferdig 

påkledd om du 

kommer til 09.00 

Vi pynter 

peppekakehjerter til 

adventskalender 

 

 
 

Vi deler i gruppa 

i to: 

Gr1: Turbo 

aktivitetshefte 

Gr2: Vi gjør ulike 

eksperiment 

 

 

 
Turbo skal være 

med hjem til en 

tiur! 

 

 

Planleggings- 

 

Bhg stengt! 

Uke 48 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 Torsdag 1 Fredag 2 
Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

Turdag 

Husk egen sekk og 

sitteunderlag! 

 

Adventsamling! 

Tur i nærområdet 

 

 

Vi skal i skogen å 

finne juletre vi 

skal ha på 

avdelingen og 

pynte dette.  

1.desember 

Adventsamling og 

leser 

julefortelling 

 

 
Turbo skal 

være med 

hjem til en 

tiur! 



  
 

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. 

• I uke 45 så har jeg satt av til foreldresamtaler- vel møtt😊 

• I uke 45 11.november så har tiurene blitt invitert til Ringsaker videregående der vi skal være med 

på leke-aktiviteter som studenter har laget på forhånd. Det er Ane Cecilie som har spurt så pent 

om vi ville komme dit noen ganger for å hjelpe til. 

• I uke 46 fredag 18.november så skal tiurene ha pysj-party på avdelingen, kom i pysjen og ta med 

en bamse hver. Ønsker at ikke noen tar med seg en stor bamse, men en bamse man har plass i 

senga si. 

• I uke 47 så skal tiurene til skogmuseet, senest oppmøte i bhg er kl.09.00. Fint om de kommer 

ferdig påkledd om dere kommer til 09.00. Er tilbake i bhg senest 14.00  

• Fredag 25.november er bhg stengt for da har personalet planleggingsdag 

 

Hei! 

Da er november i gang, og månedsplan for tiurne 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. 

«Etikk, religion og filosofi» 

 «Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner 

og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egen verdi».   

I den forbindelse så skal tiurene på et besøk til skogmuseet, der vi skal se hvordan ting var før i verden. 

Dette vil skape undring og nysgjerrighet på ulike områder. Vi skal se nærmere på dyr og hvordan 

menneskene levde før og overlevde og skaffet seg mat og husly.  

Det nærmer seg også jul, og det er jo en tradisjon som har vært over mange år, vi skal undre oss over 

hvorfor vi feirer jul og hvorfor tar man med seg juletre inne i stua for å pynte det. Hva gjorde de før i 

tinden og feirer man julaften over hele verden? 

I løpet av november skal vi også bruke tiden på å forberede til advent og jul i bhg. Så vi skal sette av 

tid til å lage julehemmeligheter og ønsker at alt er ferdig løpet av november slik at vi kan få en rolig og 

fin adventstid i barnehagen før det blir juleferie      

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 november velkommen!   


