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September

Oktober

November

December

• Julehygge med sange og lege

• Drillenisser med hjem på tur i hver Bhv. gruppe

• D. 13. Julehygge med Lucia optog

• D. 15. Julefrokost for børn
• Laver ting til fernisering

• D. 6. Forældrebest.møde

• D. 17. Fastelavn (kun børnene)

Derudover har vi dagligt aktiviteter/emner, der rør sig i børnegruppen, 

og som er tilpasset børnenes behov, trivsel, udviklingsniveau samt vind og vejr

• D. 23. Fernisering 14.30-16 (for alle der 

har lyst)

• D.  31. Påskefrokost for børnene

• SPU for kommende skolebørn

• D. 25. Forældremøde kl. 18-20

• Valg til forældrebestyrelse 

• Påske 

• Uge 16 Forældrearbejdsuge

• Sommer i Sygehuset (bøgegrene og 

sommer sang) 

• D. 8 Forældrebest.møde

• D. 17. årstur for hele huset (Jump A Lot)

• D. 15.  Sommerfest – børnene optræder 

kl. 16.00-18.00 

• Afslutningsfest/overnatning med 

kommende skolebørn (dato følger)

• D. 23. Skt. Hans  (afholdes kun med 

børnene.) 

• Sommerferie. 

• Div. hyggeturer og leg.

• D. 12. Fotografering kl. 8.30

• D. 9. Pædagogisk dag – huset er lukket 

den dag.

• Uge 37 forældrearbejdsuge 

• Halloween

• SPU for kommende skolebørn

• Forældremøde uge 43 (dato følger)

• Foredrag

• Bedsteforældredage:

- D. 23. Larver, Sommerfugle og Brumbasser 

- D. 24. Mariehøns og Græshopper

• Julepynt laves til at pynte op i huset.

• Julepynt til Sygehuset

• Vi laver hemmeligheder, det er snart juletid.

• D. ? Forældrebestyrelsesmøde

• Omrokering af grupper 

• Nye gruppe Brumbasser rykker 

over i Hytten

• D. ? Forældrebestyrelsesmøde 

• Vi laver ting til fernisering hele måneden. 

Salget fra fernisering går til vores Årstur for 

hele huset i maj måned. 



Derudover har vi dagligt aktiviteter/emner, der rør sig i børnegruppen, 

og som er tilpasset børnenes behov, trivsel, udviklingsniveau samt vind og vejr

Januar 
Vi laver ting til fernisering hele 

måneden. Salget fra fernisering går til 

vores årstur for hele huset i maj måned. 

Februar
• Laver ting til fernisering

• D. 6.Forældrebestyrelsesmøde  

• Fredag d. 17. Fastelavn (kun for 

børnene)

Marts
• Torsdag d. 23. Fernisering 14.30-16 

(for alle der har lyst)

• Fredag d. 31. Påskefrokost (kun for 

børnene) 

• SPU for kommende skolebørn

April
• Tirsdag d. 25. forældremøde kl. 

18.00-20.00

• Påskehygge

• Uge 16 forældrearbejdsuge

Maj
• Sommer i Sygehuset (bøgegrene og 

sommer sang) 

• D. 8. Forældrebestyrelsesmøde

• Onsdag d. 17. årstur for hele huset 

(Jump A Lot)

Juni
• Torsdag d. 15. Sommerfest kl. 16.00-

18.00 

• Afslutningsfest/overnatning med 

kommende skolebørn (dato følger)

• D. 23. Skt. Hans  (afholdes kun med 

børnene.) 

Juli
• Sommerferie. 

• Div. hyggeturer og leg.

August
• Omrokering af grupper 

• nye gruppe Brumbasser rykker over i 

Hytten

• Forældrebestyrelsesmøde 

September
• Tirsdag den 12. fotografering kl. 8..30

• Fredag d. 9. Pædagogisk dag –

huset er lukket den dag.

• Uge 37 forældrearbejdsuge 

Oktober
• Halloween

• SPU for kommende skolebørn

• Forældremøde uge 43 m. foredrag

November
• Bedsteforældredage:

- Torsdag d. 23. Larver, 

Sommerfugle og Brumbasser 

- Fredag d. 24. Mariehøns og 

Græshopper

• Julepynt laves til at pynte op i huset.

• Julepynt til Sygehuset

• Vi laver overraskelser, det er snart 

juletid.

• Forældrebestyrelsesmøde

December
• Julehygge med sange og lege

• Drillenisser med hjem på tur i hver 

Bhv. gruppe

• Onsdag d. 13. Julehygge med Lucia 

optog for kommende Brumbasser og 

deres forældre (årg. 2019)

• Fredag d. 15. Julefrokost for børn
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