Årsplan 2019 – Børnehuset Højvang
Januar
Februar
Marts
April

Maj
Juni
Juli
August

September

Oktober
November

Læreplanstemaet- Sprog fortsætter, vi sætter ord på hvad vi har lavet i vores ferie,
har man været ude og rejse, oplevet noget, sætte fokus på kropssprog.
Højvang har fødselsdag. Dette fejrer vi med morgenbrød for børn og forældre.
Vi byder børn og voksne velkommen tilbage efter juleferie.
Læreplanstemaet- Kulturelle udtryksformer starter, og vi arbejder med dette frem
til udgangen af marts.
I uge 7 er der vinterferie. Husk at til eller fra melde ferie på tabulex.
Vi starter op med at klippe og klister fastelavnspynt. Vi har fokus på fortællinger,
eventyr, og fabler.
Vi holder fastelavn for alle børn d. 1-3-19. Vi mødes i fællesrummet hvor vi samler
alle børn og personale. Derefter synger vi forskellige sange. Vi slutter formiddagen
af med at slå katten af tønden. Til eftermiddag spiser vi fastelavnsboller.
Vi begynder at lave diverse påskepynt, pynter huset med børnenes kreationer. Vi
sår karse, laver gækkebreve sammen med børnene, synger forskellige påskesange.
Vi holder påskefrokost for børn og personale. En af påskedagene går vi sammen
med børnene i skoven, hvor vi triller æg. Bagefter leder vi efter påskeharen, som
plejer at have en lille overraskelse med til børnene.
Vi besøger SFO med de kommende skolebørn. Den sidste hverdag i måneden
holder vi afslutningsfest for alle skolebørnene.
Vi inviterer til bedsteforældredag, hvor der gerne må medbringes en lille blomst
som plantes ude på legepladsen. St, Bededag spiser vi hveder sammen med
børnene.
Vi afholder arbejdsdag hvor forældre, bedsteforældre kan komme og give en
hjælpende hånd med praktiske opgaver.
Det er sommerferietid
Læreplanstemaet- Personlige kompetencer: Vi arbejder med at sætte ord på hvad
man har oplevet/ lavet i sin ferie, hvad man godt kan lide at lege, sætte gode lege
i gang, indgå i et fællesskab, indgå i forskellige rutiner.
Både børn og voksne begynder at vende tilbage fra sommerferie. Vi bruger august
måned til at tale om hvad vi har lavet i vores ferie, byde hinanden velkommen
tilbage, samt byde nye børn og forældre velkommen. Vi sætter fokus på at komme
ind i hverdagens rutiner igen. Vi afholder sommerfest for børn og forældre.
Læreplanstema- Naturen og naturfænomener: Vi snakker om de forskellige
årstider, hvilken dyr der bor hvor. Finde forskellige ting i naturen, sætte ord på
kulde og varme.
Vi får besøg af fotografen, som tager gruppebilleder af børn og personale. Der
afholdes markedsfest for alle Børnehuse i Frederikssund.
Læreplanstema- krop og bevægelse: Vi sætter fokus på bevægelse, afholder
motionsdag, vi laver forskellige bevægelses lege, danser.
Vi afholder motionsdag ligesom skolerne fredag i uge 41. Fra uge 43 starter
kommende skolebørn op i storebørns gruppen. I skolegruppen arbejdes der med
forskellige opgaver, ture ud af huset og aktiviteter.
Vi henter vores juletræ sammen med børnene. Det står og pynter i alrummet hele
december. Børnene hjælper med at lave forskelligt pynt som vi hænger på
juletræet, samt rundt om i huset.
Der inviteres til forældremøde, hvor der blandt andet er valg til husrådet og

December

forældrebestyrelsen.
Der holdes julehyggedag for børn og forældre, hvor vi klipper og klistre. Der vil
blive serveret æbleskiver, the, kaffe og saftevand.
Læreplanstemaet- sprog starter og der arbejdes med dette frem til udgangen af
januar måned. Vi sætter fokus på sange, historier, traditioner.
Vi julehygger på stuerne. Der klippes og klistres sammen med børnene. Børnene
laver deres julegaver færdig.
Vi ønsker hinanden en god jul.

Årsplan 20XX
Datoer og tidspunkter finder du i TABULEX eller på børnehusets opslagstavle.

Januar

Læreplanstemaet – Kulturelle udtryksformer starter og der arbejdes med dette frem
til udgangen af marts. Temaet er eventyr.
Vintersysler. Fremstilling af foder til fuglene på legepladsen.

Februar

Den ældste børnehavegruppe vil besøge forskellige steder i byen, som led i
forberedelse til SFO start.
Forberedelse til fastelavn. Slå katten af tønden.

Marts

Vuggestuen arbejder med læreplanstemaet – kulturelle udtryksformer, temaet er
eventyr.
Påskeaktiviteter.

April

Børnehusets fødselsdag.
Besøge SFO med de kommende skolebørn.

Maj

Afslutning for de ældste børn som starter i SFO.
Indkøring af nye børn og nye grupper.
Arbejdsdag.
Vaskehænder projekt for alle børnehavebørn.
Bedsteforældredag.
Læreplanstema Krop og bevægelse – Cirkus.

Juni

Sankthansbål.
Læreplanstema Krop og bevægelse – Cirkus.

Juli

Sommerferietid.

August

Sommerfest.
Fotograf.

September

Læreplanstema - Natur start midt i september.

Oktober

Læreplans tema - Krop og bevægelse kondidag.

November

Lysfest.
Vuggestuebørn starter på julegaver.
Juletræet hentes af den ældste børnehavegruppe.

December

Juleværksted i hele måneden.
Åbent hus med gløgg og æbleskiver.
Lucia-optog.
Alle spiser Nissegrød.

