
 

 

 

Årshjul 2023 
Januar   
Mandage     Spor dag (vi følger barnets spor og tilrettelægger ikke nogen faste aktiviteter)  

Tirsdag Rend og hop, bevægelses forløb for lille gruppe 
                         Pokemon forløb (for interesserede) 

Onsdage      Tur dag  

Torsdage     Store gruppe, skole relateret forløb                                 

                          ”Her bor jeg” forløb for mellem gruppe  

                          Rend og hop, bevægelses forløb for lille gruppe 

Fredage      Fællessamling, sang og musik for alle og legetøjsdag  

Fredag den 27. januar er der Smør selv. Se opslag i bh og skriv jer på. 

 

Februar 
Mandage Spordag 

Tirsdag Rend og hop, bevægelses forløb for mellem gruppe 
                         Pokemon forløb (for interesserede) 

Onsdage      Tur dag  

Torsdage    Store gruppe, skole relateret forløb                                                                

                         ”Her bor jeg” forløb for lille gruppe  

                          Rend og hop, bevægelses forløb for mellem gruppe 

Fredage      Fællessamling, sang og musik for alle og legetøjsdag  

Vinterferie uge 7 (børnehaven er åben) 



Forældrekaffe d. 7. februar fra kl. 14.45 -16 

Bamse hospital den 15. februar (tag din bamse på hospitalet)            

Fastelavn d.17. februar, kom gerne udklædt  

Fredag den 24. februar er der smør selv. Se opslag i bh og skriv jer på. 

 

Marts  
 Mandage  Spor dag  

 Tirsdag Slåskultur og våbenværksted for store gruppe  

                  Rend og hop, bevægelses forløb for mellem gruppe  

                  ”Trin for trin” mig og mine - du og dine følelser, forløb om følelser for lille gruppe 

Onsdage    Tur dag 

Torsdage    Store gruppe, skole relateret forløb                                                                

                     ”Det spirer”. Haletudse projekt og natur, for mellem og lille gruppe 

Fredage         Fællessamling sang og musik for alle og legetøjsdag  

Påske hygge og værksted hele måneden  

Påskefrokost for alle den 31. marts, så minus frokost kun frugt med (erstatter smør selv) 

 

April    
Mandage Spor dag  

Tirsdage ”Det spirer” Haletudse projekt og natur, for alle 

Onsdage     Tur dag          

Torsdage       Store gruppe, skole relateret forløb       

 ”Det spirer” Haletudse projekt og natur, for mellem og lille gruppe   

Fredage          Fællessamling sang og musik og legetøjsdag 

Arbejdssøndag den 16. april fra kl 10.00-14.00      

Bedsteforældredag 21. april. Indbydelse kommer  

Fredag den 28. april er der smør selv for mellem og lille gruppe. Se opslag i bh 

Afslutningsfest for store gruppen den 28.  april.  Hemmelig tur kl 12 og fest fra kl  17-19 )     

 

 



Maj 
Mandage Spor dag  

Tirsdage Rim og remser og sanglege for mellem gruppe 

 ”Trin for trin” mig og mine - du og dine følelser, forløb om følelser for lille gruppe 

Onsdage       Tur dag  

Torsdage      Ask og liv natur projekt store gruppe.  Tjek app (askogliv.blivnaturligvis.dk) 

                       ”Det spirer” Haletudse projekt og natur, for mellem og lille gruppe   

Fredage     Fællessamling sang og musik og legetøjsdag  

Forældremøde torsdag den 11. maj kl 18-20 

Forældre kaffe 24. maj fra kl 14.45-16 

Fredag den 26. maj er der smør selv. Se opslag i bh 

 

Juni     
Mandage Spor dag 

Tirsdag      Ask og liv natur projekt mellem gr  

”Trin for trin” mig og mine - du og dine følelser, forløb om følelser for lille gruppe  

Onsdage Tur dag  

Torsdage  Ask og liv natur projekt for alle  

Fredage  Fællessamling, sang og musik og legetøjsdag 

Fredag den 30. juni er der smør selv. Se opslag i bh  

 

Juli       Sommerferie, ture ud af huset 

 

August 
Sommerferie fortsætter  

Mandage Spor dag 

Tirsdag      Ask og liv natur projekt 

Onsdage Tur dag  



Torsdage  ”Min ferie” projekt for alle i grupper   

 Fredage  Fællessamling sang og musik og legetøjsdag    

  Sommerfest fredag den 25. august fra 16.30-19. Smør selv udgår    

  Uge 35, vi flytter ud i skoven Ask og liv, nærmere info kommer  

 

September   
Mandage    Spor dag 

Tirsdag      Efterårs natur og science projekt for alle  

Onsdage     Tur dag  

Torsdage    Vi skaber instrumenter og musik, lille gr 

                       Efterårs natur og science projekt for mellem gr  

                       Store gr (skole)  

 Fredage       Fællessamling, sang og musik og legetøjsdag   

Torsdag den 21. september er der skoletaske dag. De børn der er startet i skole, kommer ned i børnehaven 
og siger hej og viser deres skoletaske 

Fredag den 29. september er der smør selv. Se opslag i bh  

 

Oktober  
 Mandage     Spor dag 

 Tirsdag        Halloween værksted for alle i grupper  

 Onsdage         Tur dag  

 Torsdage       Efterårs natur og science projekt for alle 

 Fredage          Fællessamling, sang og musik og legetøjsdag  

Halloween fest den 27. oktober. Kom uhyggeligt udklædt og vi laver ”orme med fingre og blod” til frokost, 
så minus madkasse kun frugt i stedet for smør selv  

Efterårsferie uge 42 (hvor vi laver kørekort)  

 

November 
 Mandage      Spor dag 

 Tirsdag        Hemmelig jule værksted for alle  



 Onsdag          Tur dag  

 Torsdage       Teater projekt i grupper  

 Fredage          Fællessamling sang og musik, juleværksted og legetøjsdag  

Onsdag den 8. november er der forældremøde fra kl. 18-20       

Fredag den 24. november er der smør selv. Se opslag i bh  

 

December 

Mandage    Morgensamling kl. 9, Spor  

Tirsdage  Morgensamling kl. 9, julesang og Lucia øvning  

Onsdage  Morgensamling kl. 9 og tur 

Torsdage  Morgensamling kl. 9, vi bager  

Fredage  Morgensamling kl. 9, legetøjsdag  

Julemorgenmad den 5. december fra kl 7-9 (kom og spis morgenmad og hyg med os)  

Julefrokost den 15. december, så ingen frokost kun frugt. Børnene må gerne have nissehue på  

Julegudstjeneste og juleteater mv (datoer ved vi ikke endnu). 

 

 


