
Månedsplan Tiur  Juni
Uke 22 Mandag 31 Tirsdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset + 
kjøkkenhag

Ta med 
sykkel!

   Turdag

Husk egen   
sekk!

Lek i nærområdet Vi deler i grupper: 

Besøksdag Lund 
Skole

Sykling i bhg

Lek i 
nærområdet

Barnas valg

Uke 23 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11
Revunger 
ansvar for 
fjøset + 
kjøkkenhag

Turdag

Husk egen 
sekk!

Vi skal lese denne 
boken fremover

Vi deler i grupper

Gr1: sykkeltur

Gr2: Maler 
sommerbilde

Lek i 
nærområdet

Barnas valg

Uke 24 Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18
Tiur ansvar
for fjøset+
kjøkkenhag

Turdag

Husk egen 
sekk!

Vi skal lese denne 
boken fremover

Vi deler i grupper

Gr1: fjøs og 
kjøkkenhagen/ 
maler sommerbilde

Gr2: sykkeltur

Lek i 
nærområdet

Barnas valg

Uke 25 Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset + 
kjøkkenhag

Turdag

Husk egen 
sekk!

Vi skal lese denne 
boken fremover

 
Lek ved løtenhallen

Lek i 
nærområdet

Barnas valg

Les over:

- Utgangspunktet vil det bli avslutning for tiurene 17.juni, mer info vil komme:)

- Vi tenker å gjennomføre en hyggekveld for tiurene etter stengetid også, dato og tidspunkt vil 
komme!

- Ha solkrem og solbriller i topplokk på sekken hele tiden! Så kan vi ta det fram når vi trenger det. 
Husk merk med navn!



Hei!

Da er mai passert, det har vært meget variert værmessig. Kald vind, men sola har titten fram bak 
skyene. Nå håper vi at juni skal bli en god varm måned!

Vi fortsetter med å starte dagene ute, uansett om vi er på rødt eller gult nivå!. Barna synes det er 
fint å starte ute og det er masse lek fra de kommer om morgenen.

Som jeg har skrevet tidligere så er planen bare ett utgangspunkt, men vi ønsker å ha rom for 
spontanitet i hverdagen, dette vil innebære turer med bil i nærområdet og andre steder i Løten og 
omegn! Kjernetiden er fra 09.30-14.00

I løpet av juni så vil det være besøksdager for nye 1.klassinger på de ulike skolene de skal starte 
på. Jeg har fått en oversikt på dette, men siden vi er på rødt nivå så er jeg usikker på hvordan ting
blir fremover, om de gjennomfører som oppsatt eller om det blir utsatt på grunn av rødt nivå..

Detter er det opprinnelige planen, men det kan bli endringer:

SKOLE BESØKSDAG HVEM FØLGER

Østvang skole 25.mai(utgikk) og 4.juni

Kl. 12.30-

Markus

Lund skole 2.juni kl. 11.00-12.30 Stian

Jønsrud skole 9.juni kl. 09.00- 12.00( ny 
dato)

En foresatt

 

Vi gjennomførte sykkeluke med tiurene i uke 20. Det var veldig populært og det ble masse sykling i 
barnehagen og på noen lengre turer innover mosjøen:) Veldig morsomt at alle var trygge på sykling og
at alle behersket det meget bra. Derfor ønsker vi å fortsette med sykling fremover, så ta med 
sykkel og hjelm!

I løpet av juni så skal vi se på bilder/lese boka «Hvordan begynner man på skolen» av forfatter 
Anna Fiske.

Det er en fin bok med masse bilder og god tekst som illustrer hvordan det er å starte på skolen, 
det er rom for gode samtaler med barna og samtidig sette i gang tanke-prosessen i forhold til at 
tiurene skal snart starte på et nytt kapitel i livene deres. Gjerne ta en titt på nettet eller kjøpe 
den selv for den er en fin bok å lese og mange fine bilder.

I de ukene vi har fjøs-stell så vil vi mate dyra og passe på at de har det bra og kjøkkenhagen må 
også vedlikeholdes og passe på at det ikke blir før tørt og luke ugress underveis. Så dette er viktig 
arbeid på bruket fremover for både store og små!

Så ønsker vi Juni velkommen! 


