Årshjulet for 2020:
Faste løbende aktiviteter:
•
•

”find dyrespor og andre vinteraktiviteter” / arr. Hanne og Karina (om fredagen imens der er bålmad
og / eller på turdag)
Skraldeuge flettes ind i hverdagen, i stedet for en uge om året

Ideer:
•
•

Bhv tur – ide Økolariet i vejle
Ideer til måneden: Vuggestuen – Bondegårsuge (evt marts/april)

Januar;
-

2. og 3. januar: ”Vi lander lige efter juleferien”

Uge 2:
Uge 3:
Uge 4:
Uge 5:
Februar;
Uge 6: Fredag – hejsning af flag uden forældre (Birgit og Hanne)
Uge 7: VINTERFERIE FOR ½ AF PERSONALET
Uge 8: Tirsdage – førskolen i Rødtråd indtil 1. maj.
Uge 9: fastelavnsmandag den 24. feb. Op til stuerne
Marts; Udflugter? Overnatning m. førskolebørn (Anne og Inger)?
Uge 10:
Uge 11:
Uge 12:
Uge 13:

April; Generalforsamling med børnebanko – dato kommer.
Uge 14:
Uge 15: 3 dage før påske

Uge 16:
Uge 17:
Uge 18: torsdag den 30. april; Gallamiddag (Anne og Inger)
Maj;
Uge 19: Vi finder hinanden i de nye gruppekonstalationer ”ryste sammen uge”
-

Spil dansk dag 2020: 4. maj – evt. besøg på bibliotek eller Gedved skole? Op til stuerne

Uge 20: torsdag den 14. maj; Bedsteforældredag. Op til stuerne (blomstens dag)
Uge 21: (grundlovsdag uge 21 og 22, bibeholder fast struktur – Anne og lægger op til emner man kan
arbejde med)
Uge 22: Børnenes Grundlovsdag bliver i 2020 afholdt torsdag d. 28. maj med temaet:
'Børns rettigheder gennem 25 år
(kun børnehaven – Troldestuen)
Ide til måneden: Fri for mobberi fokus, heri inddrages børnenes grundlovsdag (mobber pædagoger sætter
sig sammen (linda, birgit , karina og inger)

Juni;
Uge 23:
Uge 24:
Uge 25:
Uge 26: onsdag den 24. juni; Sankthans Fest (Birgit heks, troldene laver en heks til bålet) Pandekager på
bålet.
Ide til tema hele måneden: vand og strand (science (længere tur ud af huset) (Tina , (Hanne/ Louise ,
Inger )
OL i juni flettes ind i ovenstående tema (uge 25 og 26) (Karina, Hanne/Louise, Anne)
Juli:
Uge 27:
Uge 28: - begynder ½ at afholde ferie – så ingen planlagte forløb
Uge 29: LUKKET
Uge 30: LUKKET
Uge 31: Rest af ½ afholder ferie – så ingen planlagte forløb

August;
Uge 32:
Uge 33:
Uge 34: Fotouge
Uge 35:
Tema måned: Høstmåned, høstfest fredag i uge 35 (alle børn medbringer en ting til gryden / pynt)
(Eigil, Tina og Inger)
September;
Uge36:
Uge 37 Naturens uger (37+38) (Birgit og Linda , Hanne og Karina)
Uge 38
Uge 39
Uge 40
Oktober;
Uge 41 ”hjælpe-uge” – samle ind / støtte / hjælpe andre (forskellige hvert år) (evt i børnehaven) op til
stuerne (velgørenhedsFEST) (Hanne, Tina, Inger)
Uge 42: EFTERÅRSFERIE FOR ½ AF PERSONALET
Uge 43:
Uge 44: (morgen hygge ved bålet, med lygter og græskar, fælles halloween fest) (Dem der står for
bålmaden – Inger og Anne)
NOVEMBER;
Uge 45: Førskole og minitrolde splittes i to grupper
Uge 46:
Uge 47:
Uge 48:

December;
Uge 49: Dorte og Hassel-huset har 10-års jubilæum
Uge 50:
Uge 51:
Uge 52: kun 3 dage inden juleferien starter, så der er ”dømt julehygge”

Uge 53: LUKKET; alle har ferie hele ugen.
Juletema – Gerne med julemand (op til stuerne – juletur ud til Dorte – alfer/trolde)

Vi ses mandag den 4. januar 2021

