Årsplan 2020 for Børnehuset Højvang
Måned
Januar

Februar

Marts
April

Maj

Juni
Juli
August

September

Oktober
November

December

Aktiviteter
Vi byder børn velkommen efter en dejlig juleferie, og sætter ord på hvad man har oplevet,
eventuel fået i gave. Vi bruger starten af januar til at komme ind i de daglige rutiner igen. D.
16. januar fejre vi, at Højvang bliver 28 år. Vi vil derfor gerne invitere forældre og børn til
morgenkaffe og morgenbrød fra kl. 7.00-8.00.
I uge 7 er der vinterferie, husk at til eller fra melde ferie på tabulex.
Vi pynter op til fastelavn, klipper og klister februar måned, synger fastelavns sange og bager
fastelavns boller. Fredag d 21. februar holder vi fastelavn for alle børn i huset, hvor vi mødes
i fællesrummet til fælles sang og tøndeslåning.
Vi arbejder med et fælles forløb for alle børn og voksne i Højvang. Der vil blive meldt
nærmere information ud når tiden nærmere sig.
Vi begynder at lave diverse påskepynt, pynter huset med børnenes kreationer. Vi sår karse,
laver gækkebreve sammen med børnene, synger forskellige påskesange mm.
Vi holder påskefrokost sammen med børnene, dato bliver meldt ud. Der bliver oprettet ferie
til og fra melding til de tre dage før påske på tabulex.
Storegruppen gøres klar til at skulle sige farvel til børnehaven, og velkommen til mini SFO 1.
maj. Vi holder en afslutningstur samt fælles frokost spisning for storegruppen. Torsdag d. 30.
april inviteres storegruppens forældre, søskende mm. Over til eftermiddags afslutnings
hygge, hvor diplomer, taler og farvel kram står på dagsordenen. Til slut afslutter vi børnenes
tid i Højvang med at de bliver kørt i trillebør ned til lågen, som de efterfølgende skal kravle
over.
Vi inviterer til bedsteforældredag, hvor der gerne må medbringes en lille blomst, som plantes
ude på legepladsen. Der må ligeledes gerne tages madpakke med som man kan nyde
sammen med børnene. St. bededag spiser vi hveder sammen med børnene. Dagen efter
Kristi himmelfartsdag er der behovspasning i et af børnehusene, nærmere information følger.
Vi afholder arbejdsdag hvor forældre, søskende, bedsteforældre kan komme og give en
hjælpende hånd. Tirsdag d. 23. juni holder vi Sankt Hans i børnehuset.
Vi holder sommerferie. I uge 29 og 30 er der behovspasning i et af børnehusene.
Vi byder velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie. Vi bruger tid på at itale-sætte hvad
vi hver især har oplevet i vores ferie, bruger tid på at komme ind i de daglige rutiner igen. Vi
afholder sommerfest for alle børn, forældre, søskende mm.
Vi får besøg af fotografen som kommer og tager gruppebilleder af os.
Vi sætter fokus på at arbejde med et fælles forløb for alle børn og voksne.
Storegruppen begynder langsomt at starte op, hvor de kommende skolebørn mødes 1 gang
om ugen.
Vi afholder motionsdag fredag i uge 41. i uge 42. er der efterårsferie, til og fra melding til
uge 42 gøres på tabulex.
Der inviteres til forældremøde i Højvang, hvor der er valg til husrådet samt
forældrebestyrelsen.
Vi henter vores juletræ sidste hverdag i november, som skal stå hele december og pynte inde
i fællesrummet. Sidst i november finder vi julepynten frem og begynder at gøre Højvang
juleklar.
Vi byder julen velkommen. Vi inviterer forældre, børn, søskende, mm til julehygge ude på
vores legeplads fra kl 15-17, hvor vi serverer æbleskiver, kaffe, the og saft.
Dato bliver meldt ud senere.
Vi laver diverse juleklip, julebag med børnene. Vi holder julefrokost for alle børn. Vi serverer
ligeledes fælles julegrød for børnene. Onsdag d. 23. december ønsker vi hinanden en dejlig
jul samt godt nytår.

