
Plan for høsten 2019 på Åpent Småbarnstreff 
 
Semesterplan 
 
Oppstart 3/9: Velkommen til nytt år i Åpent Småbarnstreff! 
26/9: Høsttakkefest: Internasjonalt måltid/ høstens grøde. Tema: Mangfold og takknemlighet.  
Brukerne har med mat til felles bord. 
 
1-3/10 (Uke 40): Høstferie. Stengt på Småbarnstreff. 
 
10/10: Høsthobby-dag: Vi lager høstbilder e.l. av blader og maling mm. 
Ca 24/10: Bibliotektur: Vi besøker biblioteket i kommunen, med høytlesning og mulighet for å låne 
bøker.  
 
Fra 19/11: Juleforberedelser. Tema: Hva er jul, hvordan feires jul i Norge og ulike land? Fint om 
deltakerne kan dele litt enkelt, vise bilder fra andre lands julefeiring osv. Tenner adventslys og øver 
på julesanger. 
19/11: Juleverksted: Vi lager julepynt av Småbarnstreffs hobbymateriell. 
26/11: Pepperkakedag: Vi baker pepperkaker sammen. De som vil kan ha med pepperkakeformer og 
kjevler. Vi stiller med pepperkakedeig. 
 
5/12: Juleavslutning med kombinert Lucia og nissefest. (Påmelding): 

Vi opptrer i Lucia-tog. (Barn og voksne kan velge om de vil kle seg i hvite klær og glitter eller 
røde klær og nisselue). Vi har elektriske Lucia-lys.) Vi serverer grøt. Forøvrig juletregang og 
nissebesøk med nisseposer. 

 
Dagsplan 
 
kl 10.00:  Vi åpner for dagen. Frilek og mingling. Hvis ikke daglig leder er tilstede, finn fram røde 

matter og leker selv.  Salg av kaffe og te/ selvbetjening.  
Kl 10.30:  Nye deltakere møter opp, registreres av daglig leder 
Ca 11.45: Samlingsstund v/leder med sang, musikk og lek 
Ca 11.15: Måltid med medbragt mat/drikke. Kaffe/te kan kjøpes. Husk å ta med egen KOPP og 

eventuelt bestikk 
Ca 11.45: Frilek eller aktivitet 
Kl 12.30:  Alle rydder 
Kl 12.45:  Småbarnstreff er slutt for i dag 
 
 
Salg av kaffe og te:  
 
Kjøp av kaffe og te koster 10 kr pr gang, 150 kr pr semester. Betales i kaffekasse. Overskudd går til 
hobbymateriell, utstyr, kosemat ved spesielle anledninger (eks. jul) eller kostnad ved eventuelle 
arrangementer. 
 
 

Utenom det oppsatte programmet kan brukerne komme med ønsker/ forslag om temaer, utflukter 
o.a. F.eks: Hva skal barna ha på seg på vinteren? Sunn mat for småbarn osv. Skogstur, 
utkledningsdag, fotografering mm. Brukermedvirkning vektlegges. 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 


