
 

 

ÅRSHJUL FOR 2022 
JANUAR Temaet i denne måned er Mig og mine venner 

6.Børnehavens 70 års fødselsdag. Sammen med børnene fejrer vi 

os selv med sang, leg og lagkage, til foråret holder vi åbent hus 

og spiser lagkage igen. 
 

FEBRUAR Temaet Mig og mine venner fortsætter. 

Vi slår katten af tønden d. 25. 

Bestyrelsesmøde. 

Personalemøde. 

 

MARTS I denne måned skal vi lære forskellige forfattere at kende. 

Det er også i denne måned at vores kommende skolebørn besøger 

skolen. 

26.Pædagogisk lørdag (personale) 

Topi.  
 

APRIL Tema:  Rim og remser, leg med ord. 

7. Vi fejrer børnehavens 70-års fødselsdag 

8. Vi holder Påskefrokost sammen med børnene. 

11.-13.Lukkedage - Påske. 

27. Afslutningsfest for Rødder gruppen. 

29. Vi siger farvel til Rødder gruppen og deres forældre. 
 

MAJ Tema: Dyr og natur. 

2. Velkommen til nye børn. 

13. Lukkedag. 

19. Forældremøde. 

26.-27. Lukkedage 

Personalemøde. 

 

JUNI Tema: Dyr og natur. 

1. Besøg af de børn, der stoppede 1. maj.  

3. Lille grundlovsdag. 

6. Lukkedag. 

15. Informationsmøde for kommende skolebørns forældre. 

23. Sankt Hans. 

30. Vi inviterer bedsteforældre til at komme og holde bamse 

dukkedag sammen med os. 

Bestyrelsesmøde. 

Personalemøde. 

 

JULI Ferieperiode med Temaet: mønsterjagt og kunst 



 

 2 

AUGUST Tema: mønsterjagt og kunst. 

Forældresamtaler med de børn som startede i Maj. 

Bestyrelsesmøde. 

Personalemøde.  

 

SEPTEMBER Tema: Cirkus, samarbejde og sang. 

1. Sommerfest med fernisering. 

30. Vi holder nattøjsdag. 

Topi.  
 

OKTOBER Tema: Cirkus, samarbejde og sang. 

27.Cirkusforestilling for forældre og søskende.  

31. Halloween fest. 

Personalemøde. 

 

NOVEMBER Tema: Tid til fordybelse og jul. 

Samtaler med forældre til kommende skolebørn. 

24. Lysfest. 

Fotografering. 

Bestyrelsesmøde. 

Personalemøde. 

 

DECEMBER Tema: Tid til fordybelse og jul. 

Vi laver julegaver, tager til krybbespil i kirken, laver 

juledekorationer, bager, læser, synger og meget mere. 

Vi holder lukket mellem jul og nytår. 

 

Børnegruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til planlægning og den daglige struktur, vægter vi 

fleksibilitet i denne, så der er mulighed for at ændre på 

strukturen i forhold til de pædagogiske målsætninger og i 

forhold til børnenes udgangspunkter og interesser. 

 

Da vi er en fælles børnegruppe og ikke har opdelte stuer, er det 

inden for disse rammer, at børnene skaber/udvikler sine evner til 

at indgå i skiftende fællesskaber, på tværs af alder og køn. 

 

Med en stor aldersspredning i børnehaven bliver børnene hurtigt 

bekendt med, at alle er forskellige og kan forskelligt på de 

forskellige alderstrin. For eksempel er det forventet at de 

større børn ”hjælper” de mindre børn, det kræver et stort 

hensyn, fra de større børn, som naturligt lærer at drage omsorg 

for og giver plads til de mindste, som i en søskendeflok. 
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I øvrigt 

Vi lægger vægt på differentierede fællesskaber; derfor vil 

børnene ofte være delt i mindre grupper. Når vi deler børnene 

op i grupper, ser vi dels på børnegruppens behov – dels det 

enkelte barns behov samt på aktiviteten.  

 

De børn, der fylder fem år i 2021 har Rødder gruppe en gang om 

ugen i perioden september til slut april. Vi arbejder med 

læringsmaterialet Cirkus Total. 

 

Vi har rytmik/Rend og hop med Oliver. Børnene er delt op i to 

grupper, og aktiviteten foregår to eftermiddage om ugen i 

perioden september til slut april. 

 

Vi laver Tigertræning to gange om måneden. 

 

Vi arbejder med tværfagligt netværk. Vi holder møder fire 

gange om året med psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og 

sagsbehandler. 

Vi har et løbende samarbejde med talepædagog og 

bevægelsespædagog i dagligdagen. 

Ledelsen deltager i netværksmøder en gang om måneden, og 

ledelsesmøder en gang om måneden samt ledelseskonference en 

gang årligt. 

Der afholdes 4 bestyrelsesmøder om året. 

Vi samarbejder med flere skoler og fritidshjem. 

Vi holder personalemøder samt et par personalearrangementer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


