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BØRNEHUSET
SLETTEN
2021

Januar
+ De Grønne Spirer - der pågyndes
udarbejdelse af Grøn Handleplan I samarbejde
med Gro Peter (bilag 1)
+ Sproggaven:
+ Vi opstarter et sprogligt fokus og arbejder
med sproggaven (bilag 2)
+ Hver stue planlægger forløb
+ Personalemøde mandag d. 18 januar
2022:
+ Hjernen & Hjertet, Dialogsamtaler:
+ Børnehaven laver dialogpapirer og
afholder samtaler med forældre

Februar
+ Sproggaven fortsat
+ Personalemøde tirsdag 23 februar, Dorte
kommer ud vedr. Sprogtrappen, intro

+ Fastelavn fredag d. 12 februar:
+ Afholdes stuevis
+ Hjernen og hjertet:
+ Vuggestuen begynder på sprogtrappen
på de 2 årige. Sprogtrappen fortsætter
herfra når barnet fylder 2 år. (bilag 3)
+ Vinterferie

Marts
+ Natur-turbussen starter op d. 9 marts (bilag 4)
+ De grønne spirer starter op ud fra Grøn handleplan (bilag
5) Tovholder: Tonny & Camilla
+ Sproggaven

+ Evaluering af sprogforløb sendes til Sandie. (bilag 6)
+ Dialogsamtaler:
+ Børnehaven laver dialogpapirer og afholder samtaler
med forældre
+ Sprogtrappen fortsat:

+ Evaluering af Sprogtrappen sendes til Sandie (bilag 6)
+ Personalemøde onsdag d. 24 marts
+ Legeplads gøres forårsklar (bilag 7)
+ Påske og påsketema (bilag 8)

April
+ Bæredygtighed (bilag 9)
+ Uge 15: Skraldeuge tema i kommunen (bilag 10)
+ Bæredygtigt i tråd med De grønne Spirer
+ Bæredygtigt i tråd med genbrug og fremstilling af
eget papir (bilag 11)
+ Legeplads gøres fortsat forårsklar
+ Natur-turbussen v. Lotte + evaluering (bilag 12)
+ Tur i skoven: Anemonetur – hold øje hvornår de
springer ud!

+ Personalemøde torsdag d. 22 april
+ Påskeferie
+ Overlevering til skole (bilag 13)
+ Farvel til ‘SFO-/skolebørnene’ torsdag d. 29 april (bilag
14)

Maj
+ Bæredygtighed:
+ Fokus på plastik, genbrug og naturens
egen materialer (bilag 15).
+ De Grønne spirer, plantemåned fortsat
+ Blomstens Dag d. 3 maj (bilag 16)
+ Tur i skoven: Anemonetur – hold øje
hvornår de springer ud!
+ Plantemåned inden & ude
+ Natur-turbussen fortsat v. Camilla (turnus
plan)
+ Personalemøde mandag d. 10 maj
+ Lukkedag: Fredag d. 14 maj

Juni
+ Bæredygtighed
+ Evaluering af Bæredygtigheds tema sendes
til Sandie (bilag 17)
+ De grønne Spire, Grøn handleplan fortsat
+ Natur-turbussen fortsat v. Camilla
+ OL i uge 22, 23 & 24 (bilag 18):
+ Fredag d. 19 juni afsluttes OL med
diplom/medalje
+ Personalemøde tirsdag d. 15 juni
+ Sankt Hans (bilag 19):
+ Der laves bål, evt. fordelt i afdelingerne
+ Hver afdeling laver heks ud af natur eller
genbrugs/skralde materialer

Juli
+ Tema ‘Vand, sand & strand’ (bilag 20)
+ Krabbetur og tur til stranden
+ Lave strandbilleder - materialer fra
stranden
+ Natur-turbussen på tværs af stuer (plan
kommer, Camilla)
+ Sommerferie
+ Lukkeuge: Hele uge 29
+ Renovering af rør i bh. i ugerne 28-31
+ Børnehave genhuses (Anette undersøger)
+ Sommercamp uge 30 (sampasning i området)

August
+ Tema: ‘Vand, sand og strand’
+ Afdelingerne arbejder fortsat med
‘Vand, sand & strand temaet
+ Afdelingerne laver udstilling af
tema i uge 33 (bilag 21)
+ Natur-turbussen fortsat v. Camilla fra
uge 33 og frem (bilag 22)
+ Personalemøde onsdag d. 18 august
+ Overblik over kommende skolebørn
og konceptet Venner på tværs

September
+ Høstfest (sen-sommer fest) fredag d. 3
september (bilag 23)

+ Mad
+ Temaet mad starter op (bilag 24)
+ Mad over bål
+ Storemad dag torsdag d. 16 september
+ Natur-turbussen fortsat v. Camilla
+ De grønne spirer - efterår
+ Personalemøde torsdag d. 16 september

Oktober
+ Mad
+ Bag for en sag torsdag d. 14 oktober
+ Afdelingerne og stuerne arbejder
videre med mad fokus
+ Natur-turbussen fortsat v. Camilla
+ Fri for mobberi (bilag 25)
+ Personalemøde mandag d. 11 oktober
+ Førstehjælp / hygiejne
+ Efterårsferie (uge 42)
+ Natur- og efterårs tema for de børn
som er her

November
+ Tema: Trolde – og huleunivers (bilag 26)
+ Jul (bilag 27)
+ Vi starter på juleforberedelserne
+ Afdelingerne taler sammen om
juleværksteder
+ Julegaver og indkøb
+ Personalemøde tirsdag d. 16 november
+ Dialogsamtaler
+ Der udfyldes dialogpapirer på alle
børn og afholdes forældresamtaler
løbende
+ Venner på tværs

December
+ Jul – Hvad er en nisse som fokus
tema (bilag 28)
+ 3. december nissehygge på Fedet
+ Lucia mandag d. 13 december
+ Kommende SFO-/skolebørn går
Lucia hjemme + på plejehjemmet
+ Julepynt/-tema tages ned inden
juleferien
+ Lukkedag: Fredag d. 24 december
+ Lukkeuge: Hele uge 52

