
  Månedsplan Tiur september  

Uke 35 Mandag 29 Tirsdag 30 Onsdag 31 Torsdag 1 Fredag 2 

Tiurer ansvar 

for fjøset 

 

 

Turdag 

 

Husk egen 

Sekk! 
Husk 

sitteunderlag! 

Tur i skogen 

 

 
 

 

Deler i to 

grupper:  

Gr1: Plukker 

blåbær i skogen 

 

Gr2: Tegner 

tegninger til 

grisene i 

bhg/lager 

eplemostsyltetøy 

 

 
Vi plukker epler 

og bær i hagen 

til Cecilie 

 
 

Vi besøker 

Håkon Marius 

sin gård 

sammen med 

noen 

bjørnunger. 

 
 

 

Uke 36 Mandag 5 Tirsdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 

Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 

Turdag 

 

Husk egen 

sekk og 

sitteunderlag! 

Tur i skogen 

 
Vi blir mer kjent 

med vår nye 

turmaskot. Reven 

«Turbo» 

Deler i to 
grupper: 

Gr1: Lager saft 

av det vi har 

plukket 

Gr2: Plukker 

blåbær i skogen 

 

Vi lager 

naturløype 

sammen med 

«Turbo» 

 

 

Barnas valg 

 

Uke 37 Mandag 12 Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16 

Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Turdag 

Husk egen 

sekk og 

sitteunderlag! 

Vi ser nærmere 

på aktivitetshefte 

fra «Turbo»  

 

 

Deler i to 

grupper: 

Gr1: Plukker 

tyttebær 

Gr2: Leser bok 

sammen med 

voksen. 

Går «Turbo» 

sin 

aktivitetsløype 

til Hølmyrkoia 

 
 

Barnas valg 

 

Uke 38 Mandag 19 Tirsdag 20 Onsdag 21 Torsdag 22 Fredag 23 

Revunger 

ansvar for 

fjøset 

Brannvernuke! 

Turdag 

Husk egen 

sekk og 

sitterunderlag! 

Vi feirer 5års-

dag 

 
Gratulerer       

 

Vi deler i to 

grupper: 

Gr1: Ser på 

bjørnis film 

Gr2: Tegner 

Bjørnis 

Ser på 

Bjørnisplakat i 

bhg. 

 

 
Foreldremøte 

18-20 

Barnas valg 

 
 

 

Uke 39 Mandag 26 Tirsdag 27 Onsdag 28 Torsdag 29 Fredag 30 
Revunger 

ansvar for 

fjøset 

 

 

Potetuke! 

Turdag 

Husk egen 

sekk og 

sitterunderlag! 

Tur i skogen 

 

 

Vi deler i to 

grupper: 

Gr1: Lager kunst 

til høstfest 

Gr2: Lager kunst 

til høstfest 

Tur i skogen 

 

 
 

 

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. 

• Sett i igjen vannflaske i bhg, bhg vasker og fyller på nytt vann til ny dag! Viktig med 

navn på! 

• 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 skal besøke Håkon Marius sin gård 2.september (i forbindelse med pultost-dagene i 

Løten) 

• 20.september så feirer vi 5år-dag hos tiurene.Gratulerer😊 

• Foreldremøte torsdag 22.september kl.18-20! 

• Uke 38 er det brannvernuke i bhg, vi har ekstra fokus på dette i denne uka! 

Hei! 

Da er september 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. 

«Nærmiljø og samfunn» er et fagområde vi skal ha ekstra fokus på løpet av denne måneden. De 

eldste barna i barnehagen er jo godt kjent med nærområdet ved barnehagen, så planen er at vi 

også skal utforske litt flere plasser etter hvert. Da mest i mosjømarka.  

«Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 

med eget nærmiljø, samfunn og verden» Rammeplan s. 56 

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, 

samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet» Rammeplan 

s. 56 

«Natur, miljø og teknologi» er et annet fagområdet jeg tenker at naturlig å ta med i denne 

perioden. Høsten vil sakte med sikkert krype nærmere, og da er det naturlig sammen med barna 

å undre seg over hva som skjer med trær, blader, blomster etc når høsten kommer! 

«Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og få erfaringer med naturen som 

fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» (rammeplan s. 

52) 

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. 

 Tiurene driver å lager en «vennskapsplakat» der vi har fokus på hva hver enkelt må gjøre for å 

være en være en god venn. Vi ønsker at tiurene skal kunne leke med alle på gruppen og bygge 

ett godt fellesskap i gruppa. «Vennskapsplakaten» kan vi ta frem i samlingstunder løpet av året 

for å minne hverandre på hva alle må bidra med slik at alle har det fint på gruppen. Vi vil også 

prate med barna om at man ikke bruker ordet «bestevenn», men at alle er gode venner!  



Dere foreldre er jo de viktigste rollemodellene for barna deres, så vær bevisste på hvordan 

man prater om andre barn og at dere støtter opp under at det er viktig å ha flere å leke med 

og ikke barne «en»! Vi ønsker et godt og trygt fellesskap på gruppa og generelt i barnehagen! 

Ukas hjelper: Målet med å ha ukas hjelpere er at to og to barn skal kunne få lov til å være 

delaktig i ulike gjøremål i barnehage hverdagen sammen med en voksen på gruppa. De skal få 

kjenne at deres hjelp og samarbeid skal skape en god følelse og mestring. Man vil også være 

med å bygge opp under gode relasjoner Lære seg å gjøre ting sammen og dele på ulike 

arbeidsoppgaver sammen. Relasjon til voksen som er med vil også bli bedre og man får mer tid 

en til en i slike situasjoner. 

Det vil henge en stjerne på barnas plass når de er «ukas hjelper». Det er fra man-fre. En 

voksen fra avdelingen vil etter ent uke henge sirkel/trekan på to nye plasser sik at er klart til 

neste uke. 

Rammeplanen sier: Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for 

medvirkning på måter som er tilpasset alder, erfaringer individuelle forutsetninger og behov» (s 27) 

 

Hege, Ida og Markus 

Så ønsker vi september velkommen!   


