
Ukesrytme Tusenbein  

Mandag 
Ugleklubb for 
skolestarterne 
(oppstart sep.) 
Dragene går tur i 
Nærområdet.  
 
Hanne/ Miriam 
Plantid 14:00 15:00 

Tirsdag  
Uglene skal på 
svømming (Må 
være på plass 
senest kl 08:45)  
 
Dragene deles i to. 
(en gruppe går ut 
og en gruppe har 
leseaktivitet/lager 
lunsj) 
 
 

Onsdag  
Fellestur!  
På onsdagen tar vi 
med oss hele 
avdelingen på 
utflukt og spiser 
ute på tur. Vi er 
tilbake igjen i 
barnehagen senest 
12:45. 
 
  

Torsdag   
Vi deler inn i språk 
og lesegrupper.  
 
 
Eirik Plantid 12:00 -
15:00 

Fredag 
Vi går tur og deler 
inn i turgruppene 
når vi ankommer 
destinasjonen. 
Fokus på 
Voksenstyrte 
aktiviteter og 
rollelek.  
 
 

Vi spiser Varmmat en gang i uken (noen ganger utendørs på bål) i tillegg til grøt en gang i uken. Ellers består måltidene i 

hovedsak av brød/knekkebrød med pålegg. Til frokost spiser vi vanligvis havregryn med melk eller knekkebrød.   

Se baksiden for ekstra informasjon til foreldre og begrepsforklaring       



Opplegget som er beskrevet på dagtid skjer i tidsrommet 09:00 – 12:00. Vi har samling hver dag kl 09:15 hvor vi synger og 

snakker om planene vi har for dagen. Lunsj er klokken 11. Det varierer ut ifra hvilken dag det er om vi spiser inne eller ute 

på tur.  

Alle barn må ha med seg egen ryggsekk med vannflaske og skift hver dag som skal henge i grovgarderoben. Denne sekken 

har barna med seg når vi er på tur. Det er lurt å ta med sekken hjem på fredagen for å vaske vannflasken.  

Barna trenger å ha dress/ todelt, fullt regntøy, varm lagbekledning av ull/ fleece, lue, hansker og evt buff tilgjengelig til 

enhver tid i barnehagen. Vi anbefaler ullsokker og støvler med for i (Cherrox eller liknende) så fort høsten setter inn.  

Hvert barn har en egen kasse til skift som er inne på toalettet inne på avdelingen.  

 

Språk og lesegrupper = Her har vi delt inn barna for å kunne tilpasse innholdet best mulig til hvert enkelt barn.  

Turgrupper= I gruppene vil vi rullere og bytte etter hvert som tiden går for å sørge for alle at alle barna får muligheten til å 

bli kjent med hverandre gjennom lek og aktiviteter i mindre grupper. Barna har en fast turvenn som er på samme gruppe, 

vanligvis vil vi rullere etter 2-3 måneder.  

Dragene = Barna som går første eller andre året på stor avdeling 

Uglene = Barna som går siste året i barnehagen  

 


