ÅRSPLAN
STIGE FRISKOLES BØRNEHAVE
2018 – 2019
AUGUST
Opstart efter sommerferien, med fokus på indkøring, ”lær hinanden at kende”, rutiner, dagligdag, m.m.
Forældreråds arrangement – sanse-/wellness dag
Sand og vandleg - ude
SEPTEMBER
Maddag den 13.9.2018 - Bålmad
Bedsteforældredag fredag den 7.9.2018
Tur til Hollufgård mandag den 24.9.2018– Insektbo, uroer af naturmaterialer, krible/krable
”Hurlumhejdag” i samarbejde med SFO
Tur til Bybondegården
OKTOBER
Maddag den 4.10.2018- bålmad
Forældrekaffe den 26.10.2018
Skolernes motionsdag den 12.10.2018
Uge 41 - Grønt flag – emne: økologisk produktion – ”Bier”
Efterårsferie
Uge 43 - Emne: Krop, sund livsstil, hygiejne.
Halloween den 31.10.2018
NOVEMBER
Maddag den 8.11.2018 - kinesisk
Forældre arrangement den 2.11.2018 – ”Lygtefest”
”Bag for en sag” – Børns Vilkår
Uge 46 – Emne: Fri for mobberi – børnefællesskaber og trivsel

DECEMBER
Maddag 20.12.2018– Julefrokost, ”smør-selv”.
Julegudstjeneste
Juleaktiviteter – Emne: kreative aktiviteter hvor børnene får kendskab til forskellige materialer.
Forældrekaffe den 21.12.2018
Juleferie
JANUAR
Maddag den 3.1.2019– ”Fugl og Fisk”
Sansedag den 10.1.2019
Uge 4 - Emne: Personlig udvikling – digital verden
FEBRUAR
Maddag den 7.2.2019 – smør selv
Vinterferie
Uge 8 og 9 - Emne: ”Maskebal”
Den 28.2.2019 - Afslutning for Grøn gruppe med tur til Jernbanemuseet
MARTS
Maddag den 14.3.2019 – Afrikansk gryderet
Fastelavnsfest den 4.3.2019
Uge 12 - Emne: Afrika – flag, dyreliv, påklædning, smykker, m.m.
Forældrekaffe den 29.3.2019
APRIL
Maddag den 12.4.2019 – Påskefrokost
Uge 15 – Emne: Påskeaktiviteter
Påskeferie
Forældremøde den 29.4.2019

MAJ
Maddag den 16.5.2019 – Bålmad
Uge 19 – Emne: Science (lave forsøg, gå på opdagelse, udforske)
Tur til Hollufgård – Emne: Leg og aktiviteter i naturen
JUNI
Maddag den 13.6.2019 – frikadeller og pastasalat
Uge 25 – emne: ”Hekse og trolde”
Ture i lokalområdet
Leg med sand og vand
Forældrekaffe den 28.6.2019
JULI
Sommerferie

Vi holder løbende tre måneders forældresamtaler for nye børn, samt forældresamtaler efter behov.
Ligeledes vil der være en overleverings samtale inden barnet starter i forårs sfo.
Vi vil i løbet af året, arbejde med de fire årstider, ligesom alle højtider vil blive fejret.
Vi arbejder med ”Fri For Mobberi”, for at skabe den bedst mulige trivsel blandt børnene, bl.a. via de gode
børnefællesskaber. Vi holder ”Bamsemøde” mindst en gang om ugen.
Det er vigtigt, at der altid er plads til spontanitet, og tid til børnenes ønsker og behov. Derfor kan der
komme små ændringer i årets aktiviteter/årsplanen.
Vores værdi ord er – Fællesskab, Læring, Ordentlighed, Trivsel = FLOT

