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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Kl.07.30-
09.30 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, lek 
og spill. 

Kl.09.30-
10.00 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Kl.10.00-
10.30 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Kl.10.30-
14.00 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivi-
teter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Kl.14.00-
14.30 

Vi spiser matpakke 
nr. 2. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 2. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 2. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 2. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 2. Høytlesing. 

Kl.14.30-
17.00 

Aktiviteter ute og 
inne. 
  

Aktiviteter ute og 
inne. 

Aktiviteter ute og 
inne. 

Aktiviteter ute og 
inne. 

Aktiviteter ute og 
inne. 
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Kl.07.30-
09.30 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, lek 
og spill. 

Kl.09.30-
10.00 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Kl.10.00-
10.30 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Kl.10.30-
14.00 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivi-
teter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Kl.14.00-
14.30 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivi-
teter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Kl.14.30-
15.00 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE 
i klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Kl.15.00-
17.00 
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Kl.07.30-
09.30 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, 
lek og spill. 

Bli kjent og trygg, lek 
og spill. 

Kl.09.30-
10.00 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Temastund vi snak-
ker om løst og fast. 

Kl.10.00-
10.30 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Vi spiser matpakke 
nr. 1. Høytlesing. 

Kl.10.30-
14.00 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivi-
teter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Kl.14.00-
14.30 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivi-
teter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Forskjellige aktivite-
ter ute og inne. 

Kl.14.30-
15.00 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE 
i klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Vi øver oss på TIYE i 
klasserom. 

Kl.15.00-
17.00 

  
  

        


