
Månedsplan for desember 

 Tirsdag 01.12 Onsdag 02.12 Torsdag 03.12 
Vi prøver å være mest mulig ute! 
Vi håper alle sender med barna 
både regntøy og kanskje et 

ekstra skift.       

 
Aktivitetene kan bli forandret, 
dette blir styrt av vær, deltakere 
og ansatte.  
Vi avslutter som regel alltid med 

kanonball i bingen      !  
 
Det blir masse aking hvis det blir 
noe snø! Vi har mange akebrett 
og det er selvsagt lov til å ta med 
eget (på eget ansvar).  

Mat ca. kl. 14 
 
 

Mat ca. kl. 14  

 

 
 

Mat ca. kl. 14  

Mandag 07.12  Tirsdag 08.12 Onsdag 09.12 Torsdag 10.12 
Mat ca. kl. 14 

Friidrett 
- Kaste liten ball 

- Hekkeløp 
- Kaste diskos (frisbee) 
- 60-meter 
STAFETT! 
 

Mat ca. kl. 14 

 
 

Mat ca. kl. 14 

 

 

Mat ca. kl. 14 
 
Forskjellige leker 
 
Friidrett 
- Kaste liten ball 

- Hekkeløp 
- Kaste diskos (frisbee) 
- 60-meter 
STAFETT!  

Mandag 14.12 Tirsdag 15.12 Onsdag 16.12 Torsdag 17.12 
Mat ca. kl. 14 

 
 

 
 

Mat ca. kl. 14  
 

 
 

Friidrett 
- Kaste liten ball 

- Hekkeløp 
- Kaste diskos (frisbee) 
- 60-meter 
STAFETT! 

Mat ca. kl. 14 
 

Friidrett 
- Kaste liten ball 

- Hekkeløp 
- Kaste diskos (frisbee) 
- 60-meter 
STAFETT! 

Mat ca. kl. 14 

Forskjellige leker 

Mandag 21.12 Tirsdag 22.12 Onsdag 23.12  
JULEFERIE! 
Mat ca. kl. 11 og 14 
Fruktpause ca. kl. 15:30 
 
Fristen for påmelding går ut 
torsdag 10.12 kl. 23:55: 
 
Aktiviteter vil da bli satt ut 
fra hvem som er påmeldt.  
 
Ettersom at vi holder åpent 
såpass mange timer så vil det 
bli mye variasjon i 
aktivitetene.  
 Håper på litt snø! 
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bli mye variasjon i 
aktivitetene.  
 Håper på 
litt snø! 
 
 

Vi på IFO ønsker alle en 
finfin jul! 
Kos dere masse med 
familie og venner så godt 
det lar seg gjøre! 

Vi ses på nyåret       
 
IFO åpner igjen mandag 
04.01 

 


