
Gult-nivå og 7 ½ 

timers dag   =  

Barnehagen åpner 

kl.08.00. 

Barnehagen 

stenger kl.15.30 og 

barn må da være 

hentet innen dette 

tidspunktet og ikke 

etter.  

Månedsplan JANUAR Revehiet 2022.    

Fokus: Årstiden vinter & vennskap – sosialkompetanse.  

Tema: Skinnvotten. En fortelling om årstiden vinter, dyrene i skogen og  

ikke minst vennskap, inkludering og omsorg for andre.  

Månedens eventyr: Skinnvotten hvor tematikken er vennskap, ulikheter og det å ta vare på hverandre. 

Uke  
& ordenspersoner. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. 
 

Mio 

Mate 
Oline 

3. 
 
 Godt nytt år. 
Planleggingsdag og 
barnehagen er stengt. 

4.   
Lek og aktiviteter 
hvor vi bare er 
sammen i det nye 
året. 
 
Velkommen til 
Revehiet Cecilie.  

5. Grupper. 
Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
samling, lek og 
kreative barn. 

6.  Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Skinnvotten. 
2: Eventyr, sang og 
bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
skinnvotten og språk. 
Barna rullerer på alle 
gruppene. 

7. Grupper. 
Gul gruppe: 
Førskolegruppe i 
kjelleren. 
 
Grønn gruppe: ut på 
tur. 
 
Blå gruppe: 
Lekegruppe i 
barnehagen. 

2. 
 

Elise 

Alma 
Karen 

10. Grupper. 
 
4 og 5 åringene ut på 
tur. 
 
3 åringene lekegruppe 
i barnehagen. 

11. 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 

12. Grupper. 
Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – samling 
og hinderløype. 

13. Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Skinnvotten. 
2: Eventyr, sang og 
bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
skinnvotten og språk. 
Barna rullerer på alle 
gruppene 

14..  
Gul gruppe:  
Svømming – 
info.kommer.  
 
Grønn gruppe: ut på 
tur. 
 
Blå gruppe: 
Lekegruppe i 
barnehagen. 
 

3. 
Christopher 

Emma 
Kevin 

 
 
 

17.  HIPP, HURRA Ela 
er blitt 5 ÅR. 

 
4 og 5 åringene ut på 
tur. 
 
3 åringene lekegruppe 
i barnehagen. 

19. 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 

20. Grupper. 
Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – 
samling, lek og 
kreative barn. 

21. Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Skinnvotten. 
2: Eventyr, sang og 
bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
skinnvotten og språk. 
Barna rullerer på alle 
gruppene 

22.  
Gul gruppe:  
Svømming. 
 
Grønn 
gruppe: ut på tur. 
 
Blå gruppe: 
Lekegruppe i 
barnehagen. 

4. 
Alex 

Ludvig 
Oline 

 

24.  Grupper. 
 
4 og 5 åringene ut på 
tur. 
 
3 åringene lekegruppe 
i barnehagen. 

26. 
 
Lek og sang samling 
før lunsj. 
 
Møtedag for 
Bjørnehiet og 
Revehiet. 

27. Grupper, 
Gul gruppe:  
ut på tur. 
 
Grønn og Blå gruppe 
aktiviteter i 
barnehagen – samling 
og hinderløype. 
 

28. Grupper og lek i 
barnehagen. 
Gruppene. 
1: Skinnvotten. 
2: Eventyr, sang og 
bevegelse. 
3: Sosialkompetanse, 
skinnvotten og språk. 
 

29.  
Gul gruppe:  
Svømming. 
 
Grønn gruppe: ut på 
tur. 
Blå gruppe: 
Lekegruppe i 
barnehagen. 

 

Hilsen Line, Kim, Shanze, Ellen, Cecilie, Hege og Brit.  

 


