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Måned. Traditioner. Læreplans tema 

Januar. 

 

• De store i børnehaven besøger SFO.  

• Svømning for de største børn i børnehaven. 

(hvis vi kan få en tid der passer) 

Sprog 

Februar. 

 

• Forældrekaffe mandag d. 5.2 kl. 15:00-16:30 

• De store børnehavebørn besøger bhv klasse d.?   

• Fastelavnsfest fredag d. 9.2. for vuggestue og 

børnehave. 

• Sidste hverdag i februar holder vi afskedsfest 

med de store børn i børnehaven. 

• Svømning for de største børnehavebørn. 

(Hvis vi kan få en tid der passer) 

Sprog 

Marts. 

 

• Ny storgruppe starter op i børnehaven. 

• Ny lille – mellemgruppe starter  op i 

børnehaven. 

• Forældremøde med valg d. 20.3 kl. 19.00-21.00 

I foråret vil vuggestuen igen holde musik og leg, 

datoer ikke fastlagt pt. 

Natur og naturfænomener 

April. 

 

• Påskeaktiviteter med æggejagt for vuggestue- 

og børnehavebørn 

• Forårsspiring i børnehaven. 

• Skov og strandture for alle. 

• Nem legepladsdag d.18 

 

Natur og naturfænomener 

Maj. 

 

• Skov og strandture for alle. 

• Forældre kaffe tirsdag d. 15. kl. 15:00-16:30 

• Udflugt til Odense Zoo for børnehaven d. 2  

• Bedsteforældredag torsdag d. 23.5 -

planteblomster 9.30-11.30. for både 

vuggestue- og børnehavebørn. 

 

Krop og bevægelse 

Juni: 

 

• Sommerfest d.13.6 kl 16.00-18:00. 

•  Idrætsdag 21.6 for børnehaven og muligvis 

også vuggestuen 

Krop og bevægelse 

Juli.  

 

• Sommerferie aktiviteter. Sommerferie 

August. 

 

• Storgruppen i børnehaven går Røjleklint rundt  

 

 

Personlig udvikling 
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September. 

 

• Legepladsdag lørdag d. 1.9 10:00-16:00. 

• Forældrekaffe Onsdag d. 12.9 kl. 15:00-16:30 

 

Personlig udvikling 

Oktober. 

  

31.10 forældremøde 19.00 Sociale kompetencer 

November. 

 

• Vi laver alle hemmeligheder. 

• D.1 november fejrer vi børnehavens 

fødselsdag.  

• Forældrekaffe torsdag d. 15. kl. 15:00-

16:30 

Sociale kompetencer 

December. 

  

• Børnehavebørnene går Lucia d. 13.12. kl. 

15:30 

• Børnehaven leder efter julemanden tirsdag 

d.18  

• Juleaktiviteter og hygge i både vuggestuen 

og børnehaven. 

• Børnehaven finder aNissen på loftet og alle 

børnene får risengrød fredag d. 19 -ned d. 

20.  

• Vugge- og børnehavebørnene besøger 

kirken d. 

 

Kulturelle udtryksformer og 

værdier 

 


